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mniJ wzajomnosæemjez F. Ceynowu a J. A. Smo1erjom,dia1ekto10giskestudije B. Bronisa na Kasubacha prik³ad A. Mukoweje statistiki za zezberanje
materiala wo Kasubachprez pó1skiehowucenca StefanaRamu³ta.
(W samsnymcisIe "Rozh1ada"pise Jan Salta na zak³adŸepó1skichmateria1ijow na terna M}eñsinowe prasenja w Pólskej-29.
Na1icuje jako narodne
mjeñsiny Ukrajincow, B e³orusow, Litawcanow, S³owakow kaz tez Rusow,
Æechowa Zidow; na Kasubow ze zanym s³owom njereflektuje. Nekotre narodne mjeñsiny bechu sej po 1956wutwori1i swoje kulturne srjedŸisæa,
ale zo
sej tez Kasubojo swoje zjednoæenstwoznowaza³ozichua zo pocachu znowa
casopiswudawaæ,njebu najskerje ani w pó1skichmateria1ijach,kotrez Pólska
zjednoæenadŸe³aæerska
strona za zjawnosæzestajowase,registrowane).
Wedomostnik F. Metsk njeda so wat tutych materia1ijow wottrasiæ
a zaberaseso w nas1ednimpo³dra 1etdŸesatkuz kasubskej probIernatiku ze
serbskejestrony. Tri wazne studije wozjewi: PresledŸiziwjenje de1njoserbskehoduchownehoMjertyna Ty³ki w Pomorskejw 1etach1910-194230
a zwesæi
pri tym jeho s³owjanskezajimy. Dopokaza w da1sejma³ej studiji poæahiPelpinskeho fararja, basnika a recespytnikaBernhardaSychty do Serbow,kotryz
je w swojej - z wótcinskej tematiku prekisanej - dŸiwad³owej hre Budzta
spi¹cych z 1eta1939meJserbski" ludjako pfiklad w boju z germanskejpfemocu "31 a w dramowym teksæenapomina swojich krajanow, zo bychu sej swoju
narodnosæ
zachowali,kaz su to "zamóhli Serbja,Slezacy,Mazurojo a Kasubojo
za hranicami "32.Wuhódnoæikorespondencumjez Bogumi³om Swjelu a RyszardomAbramowskim tez w kasubskichna1eznosæach33.
Njemózesepak sam
a nic z pomocu L. Roppela wobswetliæwobstejnosæewoko³o poprawneho
nadawka recespytnehosledŸerskehodŸe³adelnjoserbskehom³odoserbaBogumi³a Bronisa na Kasubach,kotremuz so wumjetowase,zo je by³ wat Pruskeje zasadŸenyza wuspionerowanje stawa recnych znajomosæowmjez
Kasubami a zo je Pruska chcy³a na Bronisowych sledŸenjachswoju antikasubskupolitiku precizowaæ34.
Tez tam, s. 161-165.
H1ejpfispomnjenjeCO4.
31 B. Sychtaw 1isæe
F. Metskej z dnja 06.11.1967.- Citowanepo F. Metsk,Kaœubski
29

30

spisowaæel B. Sychta a Serbia, "Rozh1ad" 18 (1968) 3, s. 97.
32Citowane po tez tam.
J3Zagadnienia mazursko-³u¿yckie w listach Ryszarda Abramowskiego, "Komunikaty mazursko-wanniñskie" (1960)1, s. 101-113.
34

H1ejpfispomnjenje28. B. Bronis spisadisertaciju"KassubischeDia1ekt-studien-

Die Sorache der Belocze". kotraZ wuñdŸe preni raz 1896 w Lipsku.
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Na wedomostnewozjewjenja wo Kasubach- wosebjezwonka PólskejereagowaseF. Metsk pak z anotacijemi abo z recensijemi w serbskichperiodikach35.Metskowe rozserjowanje kasubowedyzaprija tez recensije, nastawki
a noticki k wuwiæukasubskehopismowstwa a so swedomiæea z dŸakomna
Kasubachregistrowase,dokelz wopodstatnjesehódnotu literameho tworjenja. Na tutym polu so rozwi prik³adna kultura wzajornnosæ,wobe stronje ju
zwuZitkowastej na swoje dobro.
SledŸenjak serbsko-kasubskimpoæahamsu dóstali wot wedomostnika
F. Metska impulsy. 1983 wozjewi Budyski Letopis (rjad A) nowu studiju na
stary tematJan Arnost Smoler a Kaszubi, w casopisu"Pomerania" (1992, co.
6) zjima Zygmunt Szultkakasubsko-serbske
kontakty w 16., 17.a l8.letstotku.

Pre³ozowar

kasubskeho

pismowstwa

Za F. Metska njebe wedomostnazaberaz kasubskejproblematiku jenicka
mórnosæhajenja a tworjenja serbsko-kasubskichpoæahow.W ón tule kontakty
tez na kulturne ziwjenje w Serbachwuprestrewasez tym, zo kasubskepismowstwo do serbsæinypre³ozowasea je w Serbachpublikowase. Jako prenje
wumenjenjeskiæisojemu wosobinskezeznaæe
kasubskichliteratowa kultumikaw w leæe1959 na Kasubach,pri cimZ be sej bórze wedomy zapleæenosæe
predmjeta: "Problem dŸensnisejekasubsko-pomorskejeliteratury w zmysle
definicijeje trochu komplikowany.Na dno leje definicije njewjedŸetejpo menleniu kaœubowednikow
ani kriterij kaœubskeje
rece ani kaœubskeho
pochada
awtorow. Skóncnjesu lei starœikasubscyawtorojo runie tak w kasubskejkai
wpólskejliterarnejrecipublikowali"36. Serbskiawtor cituje potom F. Hinzowu
definiciju37a poda nahlad pólskeho kasubologi L. B¹dkowskeho, po kotrymz
s³usejado kasubskejeliteratury twórby, "kotrei su wurostli z wobluka tradicijo~ kultury a myslenosæe
kasubskejetowarœnosæe,
njewotwisne wat rece "38.

Jakopi'ik³ady:F. Metskrecensowase:Leon Roppel,F/orian Ceynowa1817-1881,
"Rozhlad" 16 (1966) 12, s. 377; tón samsny,NeuedeutscheVeroJJent/ichungen
zur Prob/ematikder Kaschubenund der A/tpreuJ3en,
"Letopis", rjad B 14 (1967) 2, s. 238; tón
samsny,Zajimawostkiwoko³opomorskehoGryfa, "Rozhlad" 22 (1972) 4, s. 158.
36 F. Metsk, NaJi pfeæe/jomjez Wis³ua S/upju,"Rozhlad" 19 (1969) 3, s. 105.
35

37

Hlej pi'ispomnjenje CO11.

38F. Metsk cituje w pi'e³ozku:L. B¹dkowski, Szukaæ
kaszubskiejmowy,"¯ycie Literackie" 18 (1968) 49, s. 6.
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F. Metsk so w dalsich wuwjedŸenjachz³ozuje na L. B¹dkowskeho menjenje,
ale pricpewa rozsudny wuznarn kontinuiæetuteje literatury39.
Rozmyslowanja a rozdŸelnenahlady wo swójskosæikasubskejeliteratury
a wo jeje mestnu w s³owjanskim pismowstwje, wosebje w Pólskej, njehaæachu F, Metska pri pre³ozowanju a publikowanju kasubskeho basnistwa
w serbsæinje.
Zanjeho be naprik³adAlojzyNagelbjezkózdeho dwelakasubski
basnik,kotryz twori kasubskuliteraturuw kasubsæinje
a kotryz steji w kasubskej
pismowstwowej tradicijia, Tez dalsich zemretycha ziwych awtorow, kotriz so
jako Kasubojo wuznawachu,zarjadowa do kasubskejeliteratury.
Wosebjewuske, preæelskekontakty nawjaza sej F. Metsk z hizo mjenowanym l4let m³ódsim basnikom Alojzy Nagelom (rodŸ. 1930),wat kotrehoz
pre³ozi a wozjewi wietach mjez 1966a 1972cy³kownje 35 basnjoww serbsæinje4o.Prenja baseñA, Nagela, kotruz w Serbachpublikowachu, sta so ze symbolom noweho pomera mjez Kasubami a Serbami: A, Nagel ju titulerowase
Serbia (po originalu £u¿iiczanie)a wopisuje w krótkich wersachzidealizowane pomery we Luzicy: " German a S³owian/ staj dŸensbratraj / w nemskim/
staæe/spewserbski/nam zni [",j" nadŸijejoso sprawnjena dobre susodstwa
Serbow,Kasubow a Polakow: "Kak by to derje /by³o nad Wódru,/ hdy byjuz
wetnie / Germana S³owian/ móh³z bratrom / byæ,/ zo njeby Wódra / krawi³a
nihdy [."j "41Za sersi citarski kruh porno "Rozhladej" poda F. Metsk w samsnym leæedo pri³ohi serbskehodŸenika"Nowa doba" ma³y informatiwny nastawk wo Kasubacha wo A. Nagelu (z fotografij u basnika),zemjepisnukartu
wo kasubskim recnym wobwodŸe (kotraz njeje cyle korektna w prirunanju
z druhimi wozjewjenjemi), wujimk z lista, dwe basni w serbskim pre³ozku
a kopiju awtografa A, Nagela42
,
Tutymaj wozjewjenjomaj, kotrejz bestej prenje wotewrjenje kasubskeho
basnistwa za serbskehocitarja, sledowachu hac do leta 1972 dalse z pjera
A. Nagela a druhich lyrikarjow, Nagelowe basnistwo predstaji so jako lubsæinska,prirodna a wótcinska lyrika, pretkana wat ziwjenja pritornnostneho
wsedneho dŸe³awehodnja a stawizniskeho wedomja jako njeparujornneho
faktora za zamery basnika,kotryz chce ze swojim wume³stwom swój lud buv , I.
39 F M " " k AT v,
. ets, lvaSI prece!jo...
40Pi'irunaj bibIiografiske data (inkI. originalny a pi'e³ozkowytitul) pola F. Hinze,

Bemerkungen...,s. 42-43. Tute Hinzowe wozjewjenja bazuja na pisomnychinforIi1acijach F. Metska.
41 A.

Nagel,Serbia,"Rozhlad"16(1966)2, s. 48.

42Postrowz kraia Kasubow...NowaDoba" 09.07.1966.pi'i³oha.
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dŸiæa jeho prichodej s³uziæ. Wón tematizuje tez ideje zhromadnosæe
(predewsem s³owjanskich) ludowoNa spocatku 70-tych let pak so do jeho
wuhronow tez melancholiske zynki zadobywaja a basnik hlada styrceæiletny
na swój bywsi ziwjenski puæ.
L. Roppel be za F. Metska sposredkowara preni poradnik na kasubskej
stronje, prjedy hac sam stupi do direktneho pomera k A. Nagelej a wat njeho
samo najnowse basnje w rukopisu njedóstawase.Prez to so sta, zo bu nekotraZkuli Nagelowabaseñserbsceprjedy wotæisæana
hacna Kasubachabow Pólskej. Tri basniske zberki be A. Nagel dama hac do leta 1975 wuda}43a tez
z nich mózesejeho serbski pre³ozowar wuberaæ.Metskowy pre³ozowarski
koncept be prewidny: Spiistupniænjeznatebasnistwoluda, kotryz mejesepodobny historiski dóñt kaz Serbja,z kotrymz hajesedleje hac letstotk duchowne zwiski a z kotrymz je po s³owjanskej reci bliski. Pre³oZki z kasubskeje
poezije su wobohaæenjeserbskehopismowstwa, skiæejacitarjej z pomocu
wume³skich sredkow dohlad do ziwjenja, myslenja a zacuwanjama³oznateho
s³owjanskeholuda. Z pre³ozowanjombasnistwaz druhehogeografiskehoroma
(primórskeho) a historiskeho sweta be nuzowany tez recnotworiæelsceskutkowaæ.Sekundarnurólu hrajesefakt, po kotrymZ so kasubskebasnistwo wat
druhich ludow recipowase,tworiæelowpripóznawasea pohonjese a pohonjese, na coz w tutym padŸekasubscy literaæaa dalsi kulturni prócowarjo
waznosæk³adŸechu.
W casopisu"Rozhlad" zjewichu so w behu let tajke pre³ozki, kotrez nimale cy³u tematisku a formalnu skalu kasubskehopritomnostnehopoetiskeho
wume³stwa wotb³ysæowachu.W jich srjedŸisæu
stejesebasnik Alojsy Nagel,
mjenowany hizo w m³odych basniskich letach klasikar kasubskejeliteratury.
Nimo wuznamnehomestnaA. Nagelaw literaturje swojeho luda prinosowase
k wulkemu rozmerejjeho pre³ozkow do serbsæinytez wosobinskanachilnosæ
pre³ozowarja. "A so zalubowach do Nagloweho basnistwa, kiz be mi wuraz
43Procemnoce,Gdañsk1970[hektografowanewudaæe
basnjow]
Cassubiafidelis,Gdañsk1971[basnje]
Astre, Gdañsk1975[basnje]
Nenkaroda iji dzotczy,Gdañsk1977[zberkaprozowychdŸe³ow]
Cedownywzernik, Gdañsk1979[zberkabajkow]
Matka przyroda i jej dzieci, Gdañsk1981[bajki w pólsæinje]
Szadi Wladi, Gdañsk1983[dŸeæace
basnje]
Dzewczêi krosniêta,Gdañsk1988[zberkabajkow]
nziewczvnkai kra.~noludki.Gdañsk1988rure³ozkdo uólsæinvl
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hlubokeje originalnosæea woprawdŸitehotalenta", wuznawaF. Metsk w dŸaknych s³owachpri sk³adnosæiwuznamjenjenjaz mytom STOLEMA 44.
Po njesystematiskichspocatkachpre³ozowanja(wot leta 1966hac do 1968
wozjewi so hizo 30 basnjow A. Nagela, JanaTrepczyka a Leona Roppela45)
zrjadowa sej pre³ozowar Nagelowe basnje pod napismo Z njezapomnjenych
dnjow a wozjewi pjeæpokrocowanjow, kotrez so w serbskim mesacniku wat
1967 (co 6) hac do 1969 (co 9) wozjewichu. Tuto rjadowanje pokazuje na to,
zo mysleseF. Metsk w tutych letach na wudaæekasubskejebasniskejezberki
w serbsæinje,wo cimz so konkretnje njewupraji, ale wo cimi swedci jeho
prispomnj enj e w zwisku z wuñdŸenjom tajkeje antologij e w Minsku46 a A. Matyniakowe zdŸelenje47.

Dalsu, malu antologiju za "Rozhlad" pre³ozi a zestajaF. Metsk pri sk³adnosæi25. rócnicy wuswobodŸenjaKasubow z nemskehonadknjejstwa48.Dwaj
motiwaj kasubskehozas³ehoa pritomnostnehobasnistwachcysew njej predstajiæ:wótcinski motiw boja za kasubskosæ
a motiw prirody, kotryz so w ludowym basnistwjejewi a we wume³skim tworjenju na wysi schodŸeñkzbehnje.
Publikowani buchu po jednej basni JaroszDerdowski (1852-1902), Jan Karnowski (1886-1939),Leon Heyke-Czernicki (1885-1939),JanPiepka(* 1926),
Franciszek Sêdzicki (1882-1957) a Stanis³awOkoñ (*1899).
Naspomnjenjewo tym, zo so "nimale" cy³a tematiskaserokosækasubskeho basnistwa serbscewozjewi, poæahujeso na nabozinskewobsahi. W lisæe
L. Roppelej pisa F. Metsk: "Rady bych tez basni (najskerje Roppelowej M. V.) pri sk³adnosæiwozjewi³. Æeia wobsteji h³ownje w naboinej tematice.
Wothladajo wat konfesionalneju casopisowje serbsemuæiiæejtuchwilu wozjewjenje naboineje ternatiki nimale njernóine "49. To je snanotez z pricinu,
zo wuznawarskabaseñPrzejacele- dresze StefanaFikusa, kotryz jako jenicki kasubskipoet (po Florianu Ceynowje w leæe1879) Serbowpo 1945 wopyta, wosta w Serbskimkulturnym archiwje njepre³ozenalez05O.
W kasubskim
44

Manuskript F. Metska za narecna magnetofonowypask,kotryz so wothra na za-

rjadowanju w Gdañsku, w: Serbski kulturny archiw SI XXV 2 C ³.69

"G³os Wybrze¿a",Gdañsk09.02.1969.
Hlej pi'ispomnjenjeco 27.
47 Hlej pi'ispomnjenjeco 20.
45
46

48 Wótæinstwo a ludowosæ. Horsæ pokazkow z kasubskeje lyriki,

"Rozhlad"

20 (1970) 3, s. 98-100.
49

F. Metsk w lisæeL. Roppelej z dnja 19.12.1967,w: Serbskikulturny archiw SI

XLVIII D ³.8.
5°F.Metskw lisæeS.Fikusej zdnja08.07.197l, w: Serbskikultumy archiw SI XXV 2 D³.63.

pismowstwje je nabozinskosæsylnje akcentowana,stoz so jewi kaz w prozy
a poezjiji tak tez w dramatiskim wurne³stwje.
Frido Metsk be dwaj letdŸesatkajkruty sto³p w serbskich kontaktach do
Kasubow.Z jeho prócu na wedomostnyma kulturnym polu stupi kasubski lud
do wedomja mnohich Serbow.Njemejesepak dosæmocy, za by m³ódsich Serbow za dalse wobohaæenjeserbsko-kasubskichzwiskow zahori³, z kotrychz
bychu nowe wzajomnosæewurostli. Casto su tajke zwiski pola ma³ych ludow
wot jenickeje wosoby wotwisne.
Pficiny za popusæowanje
pre³ozowanjaa publikowanja kasubskejeliteratury wot wosomdŸesatych
let w SerbachnjehodŸaso konkretnjemjenowaæ;jedna
sowesæewo wjacore, mjez druhimi móhli tute byæ:A. Nagel srjedŸsydomdŸesatych let poslednju zberku basni wozjewi, potom so wenowase prozy
a F. Metsk njepre³ozowaseprozu; serbskiwedomostnik hotowasesojako sledŸer na nowy wulki projekt (Mato Kosyk); zemre³ be Metskowy kasubski
sposredkowara poradnik L. Roppel (1978). Archiwne materialije nico w tutej
naleZnosæinjewuprajeja a ziwi Metskowi korespondenæa
so z wotmo³wami
dlija.
JakoFrido Metsk 1992sæichazemrea pochowa,so tuta powesæpo £uzicy
roznjesea publikowachu sonekrologi.Najskerjesowo smjeræiwernehopreæela
kasubskeholuda na Kasubachw tehdypolitisce prewrótnym casunjezhonichu.

Hladanje namreteho kasubskeho kub³a w Serbach

K hajenju kontaktow Serbow do Kasubow grosahladanje namrewstwa.
Serbskacentralnabiblioteka w Budysinje wobsedŸitri zadnostki kasubskeho
pismowstwa: Cenova, Florian: Dorade lekarzkje v roŸnech chórobach,
Schwetz: Hauffe 1862; Cenova,Florian: Dwie rozprawy o poddanych królestwapolskiego, Gdañsk: Boenig 1864; Cenova,Florian: Skórb kaszebskos³ovjnskie móve, Svjece:Hauffe 1868.Zda gO,zo je tute knizki Florian Ceynowa
prepoda³ na swojim wopyæew Budysinje (1879) serbskim preæelamabo do
Maæicnejeknihownje51,aje zbozo, zo so wone po likwidaciji Maæicnejeknihownje w leæe1937 zaso namakachu.Serbski kulturny archiw w Budysinje
chowa wot F. Metska zestajene archiwalije (korespondencu, wurezki
z kasubskich,pólskich a serbskichæisæow,
rukopisne prispomnjenja atd.), kotrez je zhromadŸi³jako namestnik sefredaktoracasopisa"Rozhlad". W tutym
SI

Hlei __£uzican"19 (1879/1880)6. s. 47.
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serbskim pok³adŸisæu
je tez zberka materialijow Amosta Muki ke kasubskim
prasenjampfistupna.

3. Wuwedomjenjewo Kasubach
Wuwedomjenje, zo je kasubsæinasamostatnas³owjanskarec a zo s³useja
Kasubojo do skupiny s³owjanskich ludow, njeje so hac do wosomdŸesatych
let ani mjez wsitkimi zdŸe³anymiSerbamizadomi³o.W dwuzwjazkowej prozowej antologij i S³owjanske literatury njenamaka so najmjeñsa pokazka
z kasubskejeliteratury52.Ceski recensentwustaja drje, zo w zberniku ukrainska a be³oruskaliteratura falujetej, ale na kasubskunjedŸiwa53.Tez F. Metsk
kritizuje knize, dokelz njewobsahujemjez zapadnos³owjanskimiliteraturami
kasubsku,njech sojewi "jako samostatnaha³ika (kai s³owakskapódla cekeje) abo jako regionalna warianta w pólskim cy³ku"54. Podobnyzjaw mamy
dwaceæilet pozdŸisowe wudaæuDomu za serbskeludowe wume³stwo Dwe
basni, w kotrejz su pre³oZki "do wsech s³owjanskich recow", ale zaso bjez
kasubskehopre³ozka55.W tym padŸeje serbskarecensetkana tutón njedostatk skedŸbni³a(" Wizo njejsu to wsi (s³owjanskerece] - kai w podtitulu
mylnje reka. Na prik³ad paruju kasubsæinu")56.

Jako samostatnanarodnajednostka zrozumichu so Kasuby w Nowym biografiskim s³owniku (Budysin 1984);mjez druhim naspomnjaawtor Mk (Frido
Metsk) M. Tylkowe zajimowanje za pomorsko-kasubskes³owjanstw057.Hakle po letach so potajkim wedomje wo Kasubach w Serbach wótrese a to
wosebjedŸakowanomnohostronskemukontinuitnemu prócowanju F. Metska.
Ale jako jenicki m³ody serbskibasnik be to Beno Budar, kotryz pokrocowase
z jednym pre³oZkomtradiciju serbsko-kasubskichliterarnych zwiskow. Pre³ozi
baseñPochod Kasubow Boles³awaFaca58.Kasubskekulturne zjednoæenstwo
52Slowjanske literatury. I. dŸel. Z ruskeje, sowjetskeje a bolharskeje literatury. Budysin 1960. tosamsne, II. dŸel. Z ceskeje, s³owakskeje,pólskeje, serbochorwatskeje, slowjeñskeje a macedonskeje literatury, Budysin 1961.

J. Ort w "Letopisu" A (1962) 9/2, s. 79-83.
Tfi nowekasubskebasnjeAlojsa Nagla, "Rozhlad" 16 (1966) 9, s. 272.
ssJ. Bart-Æisinski,Dwe basni = Zwei Gedichte:pfeloienej do wsechslowjanskich
recowa do nemciny.Preds³owoJanRawp-Raupp.Budysin 1983.
56 M. Cyzowa,Powabnakniika - nicjeno suvenil;"Nowa Doba" 20.08.1983,
pri³oha.
57 Mk, Tylka, Mjertyn, w: Nowy biograjiski s³ownik,Budysin 1983,s. 575.
58 ..Rozhlad"33(1983)10.s. 376.
53

54
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besej pra³osrjedŸsesædŸesatych
let, zo so zwiski ze Serbamirozserjaa zo
Serbjasona Kasubachpredstajaze swojim wume³stwomspewow,reji a hudŸby.
Prócowanja wo hóstny wustup Serbskeho ludoweho ansambla wostachu
k wobzarowanju wobeju stron njewuspesne.
Swobodnisehajenje kontaktow zahaji so ze zmenjenjompolitiskich wobstejnosæowwe wuchodnej Europie. Na Kasubach rozwiwachu so narodne
aktiwity, do zjawnosæestupi m³ódsakasubskainteligenca,kotraz so wo swoju
narodnu identitu bedŸi.Z njej wjazaja so m³odekontakty. Do Serbow preprosychu so pIeni raz tez zastupnicy Kasubow na mjezynarodnewuradŸownja.
Serbjaso z Kasubami,Frizami a Nemcami na konferencachzetkawajaa swójskenarodneproblemy wobjednawajaa prirunuja59.Z Budyskehozarjadowanja Zwjazka serbskichwume³coww oktobru 1992wuñdŸetez prenjewobsemise
informowanje wo politiskich stawiznach Kasubow, kotrez so w serbskim
pre³ozku jako pri³oha casopisa"Rozhlad" po Serbachrozseri60.Na II. KongresuKasubow 1992w Gdañskuso tez m³odŸizastupnicy Serbow wobdŸelichu. Narodne skutkowanje serbskeholuda so na tutym politiskim zeñdŸenju
jako prik³adne za prócowanja Kasubow wo narodnepozbudŸenjewoznamjenichu61.
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Pi'irunujk tomu konferencuZwjazka serbskichwume³cow"Hranicy w sweæe
bjez

hranicow" w Budysinje w oktobru 1992 a zeñdŸenje w Ostsee-Akademiji Travemiinde
w na1eæu1992.

Hlej C. Obracht-Prondzyñski,J. Borzyszkowski,Specifika...
Hlej J.-M. Cornakec, Alfabet kasubsko-serbskejewzajomnosæe,"Rozhlad"
42 (1992) 9. s. 305.
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Pielgrzymka sztolcenbersl<a,
a potem i obecnie oliwska

1. Kalwaria Wejherowska
Pod wzglêdem administracji koœcielnejnale¿a³oWejherowo,jako czêœæ
archidiakonatu pomorskiego z siedzib¹ w Gdañsku i dekanatupuckiego, do
diecezji w³oc³awskiej z siedzib¹ we W³oc³awku. G³ównym inspiratorem idei
zbudowania Kalwarii by³ ks. Mateusz Jan Judycki, archidiakon pomorski!.
Klasztor Reformatów reprezentowa³w tym okresie we wszystkich sprawach
prawnych o. Grzegorz Gdañski, prze³o¿onyzakonnej placówki2.
Na pierwszym miejscu wœródfundatorów nale¿ywymieniæJakubaWejhera, za³o¿ycielamiejscowoœci.By³ ju¿ fundatorem kilku obiektów sakral-

l

GaudentyA. Kustusz OFM, Ks. MateuszJan Judycki i jego zwi¹zki z placówk¹

Reformatów w Wejherowie oraz z Kalwari¹ Wejherowsk¹ (ze szczególnym uwzglêdnieniem tzw. mapy Judyckiego), Poznañ 1998, maszynopis.
2 Najwczeœniejsz¹ dat¹ znan¹ nam z jego ¿ycia jest dzieñ uroczystej profesji 28 czerwca 1633 r. Prawdopodobnie urodzi³ siê w 1610 r. Bra³ udzia³ w obronie Pucka
w 1655 i 1656 r. Zmar³ 241utego 1681 r. w klasztorze swej zakonnej prowincji œw.Antoniego w Bia³ej Podlaskiej i tam zosta³ pochowany. Zob. Gaudenty A. Kustusz OFM,
Wejherowskie zas³ugi o. Grzegorza Gdañskiego, "Studia Pelpliñskie" 1984, s. 307-321;
ten¿e, has³o: Grzegorz Gdañski [w:] S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego,t. 2,
Gdañsk 1994, s. 129; G. Labuda, A. J. Szteinke, o. Grzegorz Gdañski, autor kroniki (zm.
1681). Wstep do wvdaniaKroniki o. Grzep;orzaGdañskiego, Wejherowo 1996, s. 12-21.
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nych, zanim zadecydowa³ w 1649 roku o za³o¿eniu Kalwarii, wymierzeniu
dróg i budowie kaplic. Jakub Wejher urodzi³ siê jako trzeci syn Jana Wejhera
i Anny Szczawiñskiej w 1609 r. w Rzucewie na pó³nocy Polski. Na postawê
religijn¹ m³odego wojewodzica wp³ynê³o uratowanie ¿ycia pod Bia³¹ Smoleñsk¹ w 1634 r. i za³o¿enieprzez niego miejscowoœci nad Bia³¹ w Œmiechowie.
Wa¿nym momentem by³o zawarcie œlubuw obrz¹dku rzymskokatolickim z Ann¹ Schaffgotschówn¹ (poprzednio protestantk¹) w dniu 18 paŸdziernika 1636 r.
w regensburskiej katedrze. Jakub Wejher najpierw piastowa³ urzêdy: starosty
bytowskiego, cz³uchowskiego, wojewody malborskiego wraz ze starostwem
kiszporskim (dzier¿goñskim) i borzechowskim. Jako wojewoda malborski by³
równie¿ senatorem. Rozleg³e w³asne posiad³oœci, dzier¿awa wspomnianych
starostw i godnoœæ
senatorska odegra³y wa¿n¹ rolê przy realizowaniu zbo¿nego zamiaru zbudowania koœcio³a,klasztoru i Kalwarii Wejherowskiej.
Za³o¿yciel nowej miejscowoœci, dla której postara³ siê o prawa miejskie
w 1653 r., zabiega³ o przyjêcie przez refonnatów fundacji pod klasztor i koœció³
klasztorny œw.Anny. W 1647 r. przyst¹pi³ do zorganizowania w tej miejscowoœci
oœrodkareligijnego na wzór Jerozolimy przez budowê kalwarii miejscowej i misjonarsk¹ dzia³alnoœæ
zakonników refonnackich. Ten rok mo¿na uznaæza rok za³o¿enia Kalwarii Wejherowskiej. Ówczesny biskup w³oc³awsko-pomorski, Miko³aj
Albert Gniewosz z Aleksowa, w dniu 9 czerwca 1649 r. pozwoli³ w swoim zezwoleniu na to przesiêwziêcie Jakuba Wejhera, bo ,jest mi³e Bogu, po¿yteczne
Koœcio³owi i wiernym oraz bardzo potrzebne dla kultu religijnego". Za³o¿enie
"dró¿ek jerozolimskich" mia³o nadto wielkie znaczenie dla nowej miejscowoœci.
Jakkolwiek i wœródcz³onków w³asnej rodziny Jakub Wejher znalaz³ ¿yczliwych dobrodziejów wspieraj¹cych budowê Kalwarii, w³asnym kosztem
wystawi³ dziesiêæ kaplic. Najokazalsz¹ z nich jest kaplica Pretorium Pi³ata.
Do dalszych dziewiêciu nale¿¹: Pojmanie Chrystusa (Poca³unek Judasza), Most
na Cedronie, Dom Annasza, Dom Kajfasza, Ostatnia brama jerozolimska
(Krwawa brama), Spotkanie p³acz¹cych niewiast, Ostatni upadek Chrystusa,
Przybicie do krzy¿a, Zdjêcie z krzy¿a (Pieta).
W 1673 r. zostaje uaktualniona wyp³ata zapomnianej prowizji na rzecz
Wejherowskiej Kalwarii z fundacji Jakuba Wejhera, przekazanej za jego ¿ycia magistratowi Frydlandu3.
GaudentyA. Kustusz OFM, Zwi¹zki Wejherowaz Frydlandem (czyli o dziejach
funduszufrydlandzkiegona rzeczKalwarii Wejherowskiej),Informator "Moje Wejherowo". czerwiec- siemieñ 1989.s. 4-6.
3

Jego troskliwoœæ o Wejherowsk¹ Kalwariê dosz³a jeszcze raz do g³osu
pod koniec ¿ycia. W testamencie podpisanym w przededniu œmierci- 19 lutego 1657 r. - zaznaczy³, by dzieci z ma³¿onk¹ Joann¹ (druga ma³¿onka) ¿yczliwie dba³y o konserwacjê Kalwarii i klasztoru zakonników reformackich w Wejherowie. Zmar³ 20 lutego 1657 r. w dzielnicy podmiejskiej Gdañska - Nowych
Ogrodach, maj¹c zaledwie 48 lat4.
Naj starsz¹ wzmiankê dotycz¹c¹ istniej¹cej ju¿ Wejherowskiej Kalwarii znajdujemy w Pandectae munimentorum et actorum... collectae o. Atanazego Krotoszy (1620-1681), który w latach 1652-1655, bêd¹c prowincja³em wielkopolskiej prowincji reformatów pod wezwaniem œw.Antoniego, w której sk³ad
wchodzi³a tak¿e wejherowska placówka zakonna, wzi¹³ osobiœcieudzia³ w poœwiêceniukaplicy Spotkanie Chrystusa z Matk¹ (20 czerwca 1654 r.). Informacja o. A. Krotoszy jest bardzo krótka. Podkreœla,¿e Jakub Wejher dla roszerzenia nabo¿eñstwa do mêki Chrystusa Pana poleci³ w swej dziedzicznej ziemi
odmierzyæ odpowiednie drogi (na wzór jerozolimskich kaplic wed³ug opisu Kr.
Adrichomiusa) i wybudowa³ kaplice, ozdabiaj¹c je drogimi marmurami porfiryjskimi, paryskimi, tefrytami i bazaltami. Najwiêcej informacji dostarcza kronika franciszkañskiej placówki w Wejherowie. Autor tej czêœcikroniki, o. Grzegorz Gdañski, umieœci³w niej odpis dokumentu zezwalaj¹cego na budowê kaplic
kalwaryjskich, a w czêœcizatytu³owanej Series fundationis calvariae eiusque
patron um informuje o budowie pierwszych piêtnastu kaplic miêdzy 9 czerwca
1649 a koñcem 1654 r. W kronice znajdujemy odpis breve Aleksandra VII z dnia
12 maja 1661 roku, zezwalaj¹cego na zyskanie odpustu na Wejherowskiej Kalwarii, a tak¿e odpis breve apostolskiego Klemensa X z dnia 19 sierpnia 1679 r.,
przed³u¿aj¹cego mo¿liwoœæzyskania odpustów o dalsze dziesiêælat.
Na szczególn¹ wzmiankê zas³uguje bardzo gorliwa rzeczniczka budowy
Kalwarii, pierwsza ¿ona Jakuba Wejhera - Anna El¿bieta Schaffgotsch. ¯y³a
28 lat (1622-1650). Ufundowa³a piêkn¹ i kosztown¹ kaplicê Spotkania Chrystusa z Matk¹, ale nie doczeka³a siêjej wybudowania i poœwiêcenia. Spoczê³a
w podziemiach koœcio³a klasztornego reformatów w Wejherowie. Kronikarz

klasztorny nazywaj¹, ze wzglêdu na zaanga¿owaniew budowê Kalwarii, "secundaria, sed ferventissima promotrix"5.
GaudentyA. KustuszOFM, ŒwiêteGóry Wejherowskie,
Gdynia 1991,s. 17-21.
5Liber seu... Seriesfundationis... Anna El¿bieta Schaffgotschw 1631 r. straci³a
matkê,a w czterylata póŸniejojca,przy czym œmieræ
jej ojca - JanaU1rykaII Schaffgotscha- zosta³aspowodowanawzglêdamipolitycznymi. JakubWejherpo swoim chlub4

M³odsza córka Jakubai Anny El¿biety - Cecylia Eleonora - jest fundatork¹kaplicy Podjêciekrzy¿a (w jej pierwotnym wygl¹dzie). W póŸniejszym
¿yciu odegra³ajeszcze wa¿n¹ rolê w sprawachkalwaryjskich. Cecylia Eleonora z Wejherów Schaffgotschowaprzyjê³a na siebie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ
za ca³oœæ
dóbr rodzinnych, w tym i za fundacjê kalwaryjsk¹. Trudno
ustaliædalsze koleje ¿yciowe Cecylii Eleonory i okreœliæ
w pe³ni zasiêgjej
troski o Kalwariê. Nieco wyjaœnianamje breveapostolskieKlemensaX z dnia
19 sierpnia 1679r. Wystêpujew nim jako wojewodzianka malborska,prosz¹ca o udzielenie odpustupod okreœlonymiwarunkami dla obchodz¹cych dró¿ki pojmania i ukrzy¿owania Chrystusa.
Starszacórka Jakubai Anny El¿biety, Anna Teresa,ufundowa³a kaplicê
Weronika.
Kuzynka Jakuba Wejhera, Anna z Wejherów Grudziñska, staroœcianka
koœcierskai lignowska, kasztelankagdañskai wojewodzina rawska,jest fundatork¹ okaza³ejkaplicy Koœció³Ukrzy¿owania,przy której odbywaj¹ siê g³ówne uroczystoœciodpustowe.
Bratanica naszegowojewody malborskiego, Anna Konstancja z Wejherów Czamkowska,ufundowa³akaplicê Grób Chrystusa,bardzo tym wzbogacaj¹c architekturê Wejherowskiej Kalwarii.
Do wystawienia kaplicy Pa³acHeroda zobowi¹za³a siê JoannaKatarzyna
z Radziwi³³ów, druga ma³¿onkaWejhera.Okaza³asiê tak¿ebardzo troskliw¹
dobrodziejk¹ klasztoru6.
nym udziale w wojnie smoleñskiej zainteresowa³ siê ponownie poznan¹ ju¿ wczeœniej
Ann¹ El¿biet¹, a jego starania o jej rêkê zakoñczy³y siê uroczystym œlubemw obrz¹dku
rzymsko-katolickim w regensburskiej katedrze w dniu 18 paŸdziernika 1636 r. M³oda
Schaffgotschówna zdecydowa³a siê bowiem parê miesiêcy wczeœniejzmieniæ wyznanie.
Pierwsze dziecko poroni³a w nieszczêœliwychokolicznoœciach12 wrzeœnia1637 r. w Warszawie. By³a matk¹jeszcze czterech córek i dwóch synów. Umar³a przy porodzie ostatniego syna w dniu 8 kwietnia 1650 r. w Cz³uchowie, nie maj¹c jeszcze trzydziestu lat.
Zanim przeniesiono jej cia³o do grobowca pod kaplic¹ œw.Jakuba w Wejherowie, zosta³a
pochowana w cz³uchowskim koœciele.Zachowa³ siêjej portret trumienny na blasze oraz
wizerunek wkomponowany w du¿e malowid³o œcienne,znajduj¹ce siê w dawnym chórze
zakonnym wejherowskiego koœcio³aklasztornego. By³a w³aœcicielk¹ dóbr na Dolnym Œl¹sku. Jest tak¿e fundatork¹ budynku szpitalnego w Wejherowie.
6 Joanna Katarzyna z Radziwi³³ów, urodzona w 1633 r., wysz³a za m¹¿ za owdowia³ego Jakuba Wejhera we wrzeœniu 1652 r. w Bia³ej Podlaskiej. Nie mia³a jeszcze dwudziestu lat. Zaj¹wszy miejsce zmar³ej Anny El¿biety, popiera³a i wspomaga³ajej fundacjê
oraz by³a bardzo hojn¹ dobrodziejk¹ i troskliw¹ opiekunk¹ wejherowskiej placówki zakonnej za ¿ycia Jakuba i po jego œmierci.Poleci³a wykonaæ w chórze zakonnym wejhe-
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Ponadto do grona dobrodziejów nale¿¹ dworzanie Jakuba Wejhera, funduj¹cy kaplicê Szymon Cyrenejczyk.
Podkreœliæ
trzeba tak¿ezas³ugidwóch wybitnych ludzi dzia³aj¹cych wtedy na tych terenach.Jednymz nich jest wspomnianyju¿ ks. MateuszJanJudycki, który nale¿a³do najbardziej popieraj¹cych za³o¿enieKalwarii. Z jego
fundacji stanê³apierwsza kaplica - Pierwszy upadekChrystusapod krzy¿em.
Drugim wielce ¿yczliwym dobrodziejemjest opat cystersów w Oliwie,
o. Aleksander Kêsowski (+ 1667).Przychylnoœæ
tego wp³ywowego na Pomorzu Gdañskim opata odegra³awielk¹ rolê: on u¿yczy³ zakonnika z opactwa
oliwskiego dla wyznaczenia dró¿ek kalwaryjskich i oznaczeniamiejsc pod
budowê kaplic, on tak¿eufundowa³ kaplicê Agonia, czyli kaplicê Chrystusa
w Ogrodzie Oliwnym.
Wybuch drugiej wojny szwedzko-polskiej w 1655 r. wp³yn¹³ hamuj¹co
na ukoñczenie zamierzonychbudowli kalwaryjskich.
Z faktu istnienia na planie Judyckiego (pochodz¹cego prawdopodobnie
z prze³omu 1664/1665r.) ju¿ dwudziestu piêciu kaplic mo¿na wnioskowaæ,
¿ezabiegi o. GrzegorzaGdañskiegodoprowadzi³y do wybudowania pozosta³ych po 1663r. kaplic: Wniebowst¹pieniePañskie,Grób Matki Bo¿ej,Wschodnia brama Jerozolimska,Domek Matki Bo¿ej. Fundatorzy wymienionych budowli sakralnychnie s¹ nam jednak dot¹d znani.
W 1676 r. w³aœcicielemdóbr wejherowskich zosta³ksi¹¿ê Micha³ Kazimierz Radziwi³³ (+ 1681),zwi¹zany z rodzin¹ Wejherów poprzezrodzon¹ siostrê JoannêKatarzynê, drug¹ ma³¿onkêJakubaWejhera i macochêAnny Teresy i Cecylii Eleonory. W czasiepiêciu lat jego rz¹dów ukoñczono budowê
kaplicy Pa³ac Heroda oraz otrzymano nowy indult zyskania odpustów na
Wejherowskiej Kalwarii, który papie¿ Innocenty XI wyda³ w dniu 4 marca
1678 r. Szerokorelacjonuje treœæ
papieskiegodekretu o. Aleksy Koralewicz.

rowskiego koœcio³aklasztornego œciennemalowid³o, przedstawiaj¹ce Jakuba Wejhera
i jego pierwsz¹ ma³¿onkê, trzymaj¹cych model klasztoru i koœcio³aœw.Anny na tle miasta i Kalwarii Wejherowskiej. W rok po œmierciJakuba wysz³a za m¹¿ za hrabiego Bogus³awa Leszczyñskiego. Po piêtnastu miesi¹cach owdowia³a ponownie. Z pierwszego ma³¿eñstwa urodzi³a siê córka Tekla Agnieszka, a z drugiego Ludwika Anna Teodora.
Spotykamy j¹ na liœcie starostów Prus Królewskich jako wdowê Wejherow¹, a póŸniej
Leszczyñsk¹. Starostowa³aw Borzechowie i Cz³uchowie. Umar³a w Cz³uchowie 30 czerwca 1665 r. w wieku 32 lat. Pochowano j¹ zgodnie z ¿yczeniem w grobowcu rodzinnymjej
mê¿a, odzian¹ w habit franciszkañski. Jej testament jest œwiadectwemwielkiej dobroczynnoœci.Zachowa³ siê jej portret trumienny.

Odpusty zupe³ne oraz wiele cz¹stkowych zosta³y tym razem udzielone "na
zawsze". Ta decyzja o¿ywi³a rozwój dotychczasowychpielgrzymek do Wejherowa.
Do realizatorówbudowy Kalwarii nale¿eliznani nam z imienia i nazwiska:
- o. Robert Werden(+1653), cystersz opactwa oliwskiego, mierniczy,
-

o. GrzegorzGdañski,koordynatorprac zwi¹zanychz ca³¹ placówk¹

zakonn¹, w tym i z Kalwari¹; zas³u¿onykronikarz spraw kalwaryjskich i zapobiegliwy stró¿ukoñczeniaca³oœci,
- br. Juniper Wroc³awski (+1676), jedyny znany nam z nazwiska rzeŸbiarz, który pracowa³ wiele lat w wejherowskim klasztorze (1652-1658).
Opiekê nad Kalwari¹ powierzy³ JakubWejherrefomlatom. Ich dzieje zros³y siê bardzo z dziejami tego miasta i Jerozolimy Kaszubskiej.
W pierwszej po³owie XIX wieku na skutek rozporz¹dzeñw³adz pruskich
odpowiedzialnoœæ
za utrzymanieWejherowskiejKalwarii przejmuje"Kolegium
do sprawkaplic kalwaryjskich". Ten stanadministracji istnia³ prawdopodobnie
do I wojny œwiatowej.Po wygnaniu refomlatów pierwszorzêdn¹ rolê w kolegium do spraw kaplic kalwaryjskich, a potemju¿ samodzieln¹,odgrywali proboszczowiekoœcio³aœw.Trójcy w Wejherowie.Tê listê zamkn¹³ ks. Edmund
Roszczynialski mêczeñsk¹ œmierci¹w listopadzie 1939 r. Zaraz po II wojnie
œwiatowejzawi¹za³ siê Komitet Odbudowy Kalwarii Wejherowskiej.Po przybyciu franciszkanóww dniu 4 paŸdziernika1946r. Komitet Odbudowy Kalwarii Wejherowskiejsiê rozwi¹za³, przekazuj¹c im swoje dotychczasowewyniki,
i tak jest do dzisiaj. Opiekênad Kalwari¹ Wejherowsk¹ sprawuj¹ franciszkanie
z prowincji œw.Franciszkaw Poznaniuod 25 marca 1991r.
W œwietleznanych dokumentów mo¿napowiedzieæ,¿eponad trzysta lat
temu pielgrzym odwiedza³ tê sam¹ co obecnie liczbê kaplic kalwaryjskich
o nazwach:
1. Miejsce modlitwy na Górze Oliwnej
2. Miejsce pojmania Chrystusa
3. Most z kaplic¹ nad Cedronem
4. Brama wód (Porta aquarum)
5. Dom Annasza,arcykap³ana
6. Dom Kajfasza, arcykap³ana
7. Pretorium Pi³ata
8. Pa³acHeroda, króla
9. Na³o¿eniekrzy¿a
10. Pierwszy upadekpod krzy¿em
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11. SpotkanieMaryi Dziewicy wraz z Janem
12. Cyrenejczyk
13. Weronika
14. Brama s¹dowa, Drugi upadekpod krzy¿em
15. Spotkanieniewiast
16. Trzeci upadekpod krzy¿em
17. Obna¿eniez szat
18. Przybicie do krzy¿a
19. Podniesienieukrzy¿owanegoChrystusa
20. Miejsce namaszczenia
21. Miejsce grobu Chrystusowego
22. Wieczemik
23. Dom Maryi Dziewicy
24. Miejsce wniebowst¹pienia Pana
25. Grób Maryi Dziewicy
Dwudziesta szóstakaplica - Brama Oliwska - nie jest zwi¹zana z obchodami kalwaryjskimi.

2. Narodziny i pierwotny trakt pielgrzymki sztolcenberskiej
Pielgrzymka,znanaobecniejako oliwska,jest kontynuacj¹ p¹tniczej kompanii, która kiedyœprzychodzi³az klasztoru Reformatów prowincji œw.Antoniego z Padwy mieszcz¹cegosiê w Sztolcenberguko³o Gdañska.Jej pocz¹tki
wydaj¹ siê byæ,moim zdaniem, równoczeœniepocz¹tkiem ruchu pielgrzymkowego na Kaszubsk¹ Kalwariê w Wejherowie. Ustalenie dok³adnej daty
pierwszej pielgrzymki z tej miejscowoœcinastrêczatrudnoœci,niektóre dane
u³atwiaj¹ jednak przybli¿enie okolicznoœcijej narodzin.
Zwrócê najpierw uwagê na powstanie koœcio³ai klasztoru Reformatów
w Sztolcenberguko³o Gdañska. Otó¿ kolejna placówka reformatów z prowincji œw.Antoniego z Padwy powstaje w Sztolcenberguna Pomorzu, w nieca³e dwadzieœcialat po wejherowskich reformatach7.
W 1666 r. przybywaj¹ tu pierwsi zakonnicy franciszkañscy. Najpierw
powsta³akaplica z drewna i kilka przy niej innych pomieszczeñzakonnych.
Ks. FranciszekGruczawymianiakaszubsk¹nazwêtej miejscowoœci,
a mianowicie
podajeBusznoGóra.Zob. Fr. Grucza,Z dziejówKaszubskiejKalwarii i Kompanii Oliwskiei. ..GwiazdaMorza" 1984.nr 11.s. 5.
7
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Kamieñ wêgielny pod koœció³œw.Antoniego z Padwypo³o¿onow dniu 2 sierpnia 1673 r. Jego budowê ukoñczono w 1674 r. i w tym samym roku koœció³
zosta³tak¿ekonsekrowany.Fundatoremjego by³ JanIgnacy B¹kowski (+ 1679),
wojewoda najpierw pomorski, potem ma1borski8.
Wœródpierwszych cz³onków klasztoru sztolcenberskiegoby³ o. Cyprian
Schober,zwi¹zany z klasztorem Reformatów w Wejherowie w latach 16521654 i 1658-1666jako kaznodzieja, profesor jêzyka niemieckiego w szkole
klasztornej i spowiednik, a od 1663jako gwardian i kustosz miejscowej kalwarii. Wydaje siê, ¿ew³aœnieon, od 1666r. bêd¹c jednym z cz³onków nowego
klasztoruw Sztolcenbergu,znajduj¹cegosiêze wszystkichpozosta³ychklasztorów tej samejprowincji reformackiej najbli¿szejWejherowa,móg³ byæpromotorem pierwszej pielgrzymki na Kaszubsk¹ Kalwariê w Wejherowie. Pod koniec ¿ycia powróci³ do klasztoru Reformatów w Wejherowie, gdzie prze¿y³
jego ostatniedziewiêælat. Umar³ w 1700r. i w Wejherowie zosta³pochowany.
Jednym z pierwszych reformatów w Sztolcenberguby³ równie¿ o. Bart³omiej
Grzymecki, który nale¿a³poprzednio do konwentu wejherowskiego. Mo¿e
w³aœniestaraniaowych ojców wp³ynê³y na narodziny pierwszej pielgrzymki
na Kalwariê Wejherowsk¹?
Pocz¹tki tej pielgrzymki ze Sztolcenbergunie s¹ na pewno wczeœniejsze
od za³o¿eniasamegokoœcio³ai klasztoru w 1666 r. Mo¿najednak przypuszczaæ,¿e pod koniec tego samegodziesiêciolecia lub na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych XVII wieku, a na pewno po wybudowaniu koœcio³ai klasztoru
Reformatów, gdy zakonnicy mogli siê ju¿ w pe³ni oddaæpracy parafialnej
i misyjnej, dosz³a do skutku po raz pierwszy pielgrzymka pod przewodnictwem reformatów ze Sztolcenbergu.
Jestto opinia odmiennaod tej, któr¹ wyrazi³ FranciszekSchultz w 1907r.
w bardzo sk¹din¹d faktograficznie wartoœciowejmonografii o powiatach wejherowskim i puckim. Przedstawiaj¹c pocz¹tki ruchu pielgrzymkowego na
Wejherowsk¹ Kalwariê, uwa¿a,¿e regularny ruch pielgrzymkowy rozpocz¹³
siê w 1678 r.; wyprzedzaj¹c termin og³oszeniaw dniu 8 paŸdziernikatego¿
roku bulli InnocentegoXI z dnia 12 marca 1678r. Tymi, którzy tê pielgrzymkê zorganizowali, mieli (jego zdaniem) byægdañscykarmelici. Protestancka
ludnoœæ
Gdañskamia³a siê do tej pielgrzymkowej procesji ustosunkowaæ
wrogo. Dla unikniêcia na przysz³oœæ
podobnych reakcji powsta³oBractwo Krzy-~
8

G. Trybaiski, Klasztor Ojców Reformatorów w Che³mniew latach 1666-1813

.Pietas et Studium" 1960. nr 3. s. 157-194.
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¿a Œwiêtego,zajmuj¹ce siê organizowaniempielgrzymek do Wejherowa. Na
nowe miejsce wyruszaniapielgrzymki pieszej na Wejherowsk¹ Kalwariê wybrano wobec tego klasztor Reformatów w Sztolcenbergupod Gdañskiem9.
Zapewne pod wp³ywem opinii Franciszka Schultza m.in. wejherowski
proboszcz,ks. EdmundRoszczynialski,podaje,¿epierwsz¹pielgrzyrnkê urz¹dzili karmelici z Gdañskaw 1678r.; ale poniewa¿spotka³asiê ona z fanatycznym sprzeciweminnowierców gdañskich,jej organizacj¹ zajêli siê reformaci
z s¹siedniego Sztolcenbergulo.
Ta opinia bardzo siê rozpowszechni³a.
Otó¿ trzeba zauwa¿yæ,¿e karmelici w pamiêtnym 1678 r. odbyli rzeczywiœciepubliczn¹ procesjê,alenie a¿do Kalwarii Wejherowskiej.W dniu 3 maja
tego¿roku wyruszyli do swego koœcio³apod wezwaniem œw.Józefaw Gdañsku, ale jedynie do koœcio³acystersóww Oliwie. Po powrocie procesji zbuntowani innowiercy wtargnêli do koœcio³akarmelitañskiego,zniewa¿aj¹c NajœwiêtszySakrament,niszcz¹c obrazy, r¹bi¹c organy i o³tarze, rani¹c tak¿e
niektórych zakonnikówl l. Natomiast pozwolenie na za³o¿enieBractwa Krzy¿a Œwiêtegoprzy klasztorzeReformatów w s¹siednim Sztolcenbergu(o czym
wspomina Fr. Schultz) nosi datê 1719 r., czyli powsta³o ono przesz³o czterdzieœcilat póŸniej,i to nie dla zorganizowaniaczegoœ
nowego, lecz dla utrzymania nale¿ytegoporz¹dku i w³aœciwejatmosferypielgrzymkowej we wznowionym w 1715 r. ruchu pielgrzymkowym z koœcio³a Reformatów
w Sztolcenberguna Wejherowsk¹ Kalwariê. Wydaje siê te¿ ma³o prawdopodobne, ¿ebyprocesjêpielgrzymkow¹ do SanktuariumMêki Pañskiej w Wejherowie prowadzonegoprzez ojców reformatów zapocz¹tkowali w³aœniekarmelici z Gdañska, a nie reformaci z s¹siedniego Sztolcenbergu,którzy od
dziesiêciu lat mieli parê kilometrów na po³udnie od karmelitów w³asn¹ placówkêl2.
Tymi, którzy zapocz¹tkowali pielgrzymowanie na Wejherowsk¹ Kalwariê, byli, moim zdaniem, reformaci ze Sztolcenbergu.Tego zdania jest rów9

F. Schultz, Geschichte der Kreise Neustadt und Putzig, Danzig 1907, s. 256-257.

10

E. Roszczynialski,Kalwaria Wejherowska,
Wejherowo1928, s. 15.

A. Koralewicz, Additament do kronik Braci Mniejszych œw.Franciszka, Warszawa
1722, s. 134; E. Cieœlak, Cz. Biernat, Dzieje Gdañska, Gdañsk 1969, s. 237-240. Po
II wojnie œwiatowej objêli tê placówkê oblaci.
II

12

GaudentyA. KustuszOFM, CzyKoœcierzyna
pielgrzymujeod 300 lat na Wejhe-

rowsk¹ Kalwariê, "Studia Pelpliñskie" 1975, s. 343-347; ten¿e, Kalwaria Wejherowska
a Alebander Majkowski, [w:] ¯ycie i twórczoœæ
Alabandra Majkowskiego (pod red. J. Borzvszkowskie[!o). Wejherowo 1997. s. 127-128.

nie¿ dr Józef £êgowski. W artykule pt. Procesja na Kalwariê Wejherowsk¹ze
Sztolcenbergai Oliwy z 1922 roku pisze, ¿e "zapocz¹tkowanie pielgrzymek
na Kalwariê Wejherowsk¹wysz³onie z klasztoru wejherowskiego,leczz klasztoru Reformatów w Sztolcenbergu pod Gdañskiem "13.

Wiele wyjaœnianam zapis w kronice klasztoru Reformatów w Pakoœci
ko³o Inowroc³awia. Dowiadujemy siê, ¿epo 4 maja 1678r. nadesz³ado Pakoœcipoczt¹ wiadomoœæ
o nies³ychanymspustoszeniudokonanym w koœciele
i klasztorzekarmelitów w Gdañskuprzez miejscowych heretyków. W niebezpieczeñstwieznalaz³y siê koœcio³ykatolickie w mieœciei poza murami. Magistrat gdañski zatroszczy³siê o ich bezpieczeñstwow mieœciei by³y one przez
trzy dni zamkniête. Poza murami miasta sprawa by³a beznadziejna,ale nie
dosz³o do zbeszczeszczenia.Co by³o powodem zaistnia³ej sytuacji? Procesja
w œwiêtoZnalezieniaKrzy¿a Œwiêtego,zaplanowanaprzezkarmelitów z Gdañska do koœcio³aCystersów w Oliwie. Cystersi, zdaniem kronikarza, z myœl¹
o przeszkodzeniunabo¿eñstwomkalwaryjskim w Wejherowie, postarali siê
o odpustw to œwiêtow swoim koœciele,w nawi¹zaniu do pokoju zawartegow
oliwskim klasztorze Cystersóww³aœniew dniu 3 maja 1660 r. Gdañszczanie
uznali to œwiêtoza œwi¹tecznyDzieñ Modlitwy (Bettag) i uczcili, spo¿ywaj¹c
posi³ek dopiero wieczorem. Cystersi zaprosili karmelitów do swegokoœcio³a,
a ci og³osili to z ambony, zachêcaj¹c wiernych do udzia³u w tym œwiêcie.
Wczesnym rankiem w dzieñ Znalezienia Krzy¿a Œwiêtegoludzie z Gdañska
wyszli procesjonalnie i udali siê do Oliwy oddalonej o jedn¹ milê. Wieczorem, kiedy wracali, zabieg³im drogê¿o³nierzwys³anyprzezburmistrza Schredersaz proœb¹,by powstrzymali siê od procesjonalnegopowrotu do Gdañska.
Karmelici nie przyjêli sugestii burmistrza, uznaj¹c, ¿e s¹ gotowi na mêczeñstwo za wiarê i na czeœæ
Bogarodzicy Dziewicy. Dosz³o do zamieszania:powracaj¹cych z obrazamii chor¹gwiami obrzuconokamieniami, b³otem, drewnem i kijami, wiêc uciekli i pochowali siê. T³um urós³ do 30 tysiêcy i zacz¹³
niszczyæich koœció³i klasztor. Tyle relacji kronikarza reformackiego z Pakoœcipod Inowroc³awieml4. To zatem, co dzia³o siê w 1678 r., by³o zwi¹zane
z pielgrzymk¹ z koœcio³aKarmelitów do koœcio³aCystersów w Oliwie i powrotu karmelitów z Oliwy.

13

J. £êgowski,Procesjana Kalwariê Wejherowsk¹ze Sztolcenbergai Oliwy, "G³os

Pomorski" 1922.
14 Kronika pakoska, s. 80.
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Przy omawianiu dziejów tej pielgrzymki ze Sztolcenbergu nale¿y wzi¹æ
pod uwagê przesuniêcie terminu jej organizowania i wskazanie na reformatów sztolcenberskich jako jej organizatorów. Jakkolwiek przesuniêcie terminu nie ustala tym samym daty pocz¹tkowej pielgrzymki, to jednak dowiadujemy siê, ¿e kongregacja prowincjalna reformatów zadecydowa³a w 1685 r.,
¿eby procesja gdañska ze Sztolcenbergu, która dot¹d przybywa³a na Wejherowsk¹ Kalwariê na uroczystoœæTrójcy Œwiêtej, zosta³a przesuniêta "na niedzielê miêdzy oktaw¹ Wniebowst¹pienia Pañskiego". Dotychczasowy termin
"przeszkadza³ nabo¿eñstwu koœcio³a farskiego i miastu, które na ten dzieñ
walny miewa jarmark"15. Zw~óæmy tu uwagê na u¿ycie nazwy "pielgrzymka
gdañska" i na reakcjê duszpastersk¹ zakonników.
Na pocz¹tku XVIII w., zapewne dla nadania wiêkszego splendoru przy
przywitaniu pielgrzymki gdañskiej ze Sztolcenbergu, ustawiono krzy¿ przydro¿ny pod Wejherowem od strony Gdañska. Zadbali o to miejscowi reformaci.
Istnienie w tym miejscu "murowanego krzy¿a, czyli kaplicy na przywitanie
kompanii z Gdañska", stwierdza siê ju¿ w 1709 r.16 O postawienie krzy¿a
postara³ siê ówczesny gwardian reformatów wejherowskich, o. Jan Kapistran
Czekaiski. Budowa krzy¿a wywo³a³a sprzeciw ze strony proboszcza wejherowskiego, ks. Franciszka W. Ruthena. Swoje racje przedstawi³ on w liœciepisanym (prawdopodobnie do ordynariusza we W³oc³awku b¹dŸ oficja³a w Gdañsku) nastêpuj¹cymi s³owami: "In legalitate mea 19 praesentis wyszed³szy do
moich Robotników w pole (alium?) ex improvisopostrzeg³em z³o¿one wapno
y ceg³ê przy Goœcieñcu.Pytam siê coby to by³o, biorê wiadomoœæ,¿e Oycowie
Reformaci in fundo domini}, ale jurisdictione Episcopali, murowany Krzy¿,
czyli Kaplicê na przywitanie Kompani} z Gdañska, murowaæy stawiaæ ma¿¹.
Infremui ab audita, co czyniæniewiem, widz¹c niewidzê, s³ysz¹c nies³yszê, bo
tego Osob¹ moi¹ tamowaæ niemogê. Unicum remedium et desperatissima re
arripio. ŒciskamNogi Pañskie, ¿ebrzê mi³osierdzia, abyœReverendissime Domine (mnie z Ich Mciami nieporo¿niwszy, bo mi Kontraktu w us³ugach koœcielnych infallibiliter niedotrzymai¹) tym ich te¿ intency¹pomiêsza³, aby ten
Krzy¿, albo Kaplicê, in maximum praejudicium niestawiali, a ie¿eliby iu¿
wystawiony by³, tym czasem poki Pañska authoritas zaydzie, ¿eby reverenter
z³o¿onyy z³omany by³, bo co inde sequite1;czaspoka¿e. Experto Reverendissime
Domine credat, lepiey teraz impedire, y znieœæza swie¿ym excessem, ni¿eli
IS

Koralewicz, dz. cyt., s. 151.
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potym. Si Jus habent ad Capellam, mog¹ y ca³y Koœcio³wystawiæ,bo tam
dostatek wszelki, ale co z tego bêdzie uwaz Dobrodzieju, nos oportet minui,
illos autemcrescere,oni siê murui¹, Weyherowski,
y GorskiKoœcio³cale upada,
a zk¹d poratowac niemam. TenKrzy¿ nie iest in Via Calvaristica, nec minimum ad Mysterium erectaepassionis. Za tym deponenda,bo Nobis pr~ejudiciosa. Je¿eli niedotrzymali Consensumab Illrmo £oci Ordinario (quod dubito) tedy quodjustumfaciendum. Plenus amaritudine na tê œmia³oœæ
to piszê,y
nieprêdzeyweso³egooka miec mogê,az miê Panska rêka, sive in bonum,sive
in malum pocieszy. Oznaymiwszyto, Zalecam siê Panskiey Protekcyi ".
W 1712r. zdarzy³osiê coœ,co niekorzystnie wp³ynê³ona ruch pielgrzymkowy ze Sztolcenbergudo Wejherowa. Pielgrzymka wyruszy³a zapewnejak
zwykle ze Sztolcenbergunad ranem. Tym razemjednak dosz³o na trasie ju¿
pierwszego dnia do zniewa¿eniaze strony pielgrzymów "predykanta luterskiego w jego koœciele".Okolicznoœci,które doprowadzi³y do zajœæ,
nie s¹
znane. Je¿eli chodzi o miejscowoœæ,
w której mia³y miejsce opisane zdarzenia, to wed³ug J. Schwenglachodzi o zbór w Red³owie17.Œledz¹ctrasê pielgrzymkow¹ kampanii sztolcenberskiej,mo¿naustaliæ,¿emog³a siê ona wczeœniejzatrzymaæw Kolibkach na obiedzie, by nastêpnieprzez Las Red³owski
pod¹¿aædo Grabówkaw kierunku Wejherowa.I wtedy mog³o dojœæ
do wspomnianego zniewa¿enia.Je¿eli natomiast chodzi o winowajców, to autor tej
notatki, o. Aleksy Koralewicz, wini za zajœciarozszala³ychi rozpustnych ludzi uczestnicz¹cychw pielgrzymce sztolcenberskiej.Dalszych szczegó³ównie
znamy. Wiêcej natomiast wiadomo o sytuacji, która zaistnia³a w czasie powrotu pielgrzymki. "Pospólstwo gdañskie zbuntowa³osiê by³o na powracaj¹cych, tak ¿e ich magistrat [gdañski - G.K.] uspokoiænie móg³, dlaczego
ordynowa³ trzy chor¹gwie ¿o³nierzówna rozgromienieich,je¿eliby co chcieli
czyniæ". Katolicy obawiali siê powtórzenia wypadków z 1678 r., dlatego te¿
zrezygnowanoz uformowania uroczystejprocesji p¹tniczej. Obrazpielgrzymkowy zostawiono u jakiegoœpana Ustarbowskiego, a pielgrzymi powrócili
prywatnie do domówl8.
17 G. Schwengel,
Ad historiam ecclesiasticamPomeraniaeapparatuspauper subsidia literaria poscensa viris bonis et doctis col/ectusad interim, 1749, curavit Bruno
Czapla,"Fontes"XVII, Toruñ 1913,s. 407-408.W 1686r. zbudowanotam zbór ewangelicki, który otacza³cmentarzewangelicki.Zbór ten zachowa³siê-i stanowiprezbiterium
rozbudowanejw 1947roku œwi¹tynikatolickiej. Czy mo¿ete¿w rachubê-wchodziækoœció³Matki Bo¿ejBolesnejw Or³owie, obecnieprzy ul. Wielkopolskiej?
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o nastêpstwachwspomnianegozajœciadowiadujemy siê z oœwiadczenia
kapitu³y prowincjalnej reformatów z 1713 r. W tym roku pielgrzymka nie
wysz³a z Che³ma(Szto1cenbergu),
gdy¿zosta³azakazanaprzez w³adzezakonne, o czym œwiadczyzarz¹dzenie tej¿e kapitu³y. Rozstrzygniêto bowiem, ¿e
"nie nale¿yjej urz¹dzaæani ze Sztolcenberguani nawet ze wsi Romli [Rumia
- G. K.], sk¹d wyruszy³aw roku ubieg³ym.Pobo¿nylud mo¿ezawszewed³ug
swego upodobania odwiedzaæmiejsca œwiêtena WejherowskiejKalwarii bez
tej okaza³oœci,
jaka Braciom Mniejszym nie przystoi, gdy¿,jak wiadomo z doœwiadczenia,w czasietakiej pielgrzymki dzia³o siê wiele rzeczynieodpowiednich i nieprzyzwoitych,powoduj¹cych zgorszenie"19.
Ponownie zorganizowanopielgrzymkê w 1715r. Odpowiedzialni za porz¹dek i nastrój podczasjej trwania musieli siê opowiedzieæza zapobieganiem okazji "do konfuzji i turbacji".

3. Czasypowstania Bractwa Krzy¿aŒwiêtego
Prawdopodobnie wtedy zrodzi³a siê myœlo za³o¿eniuBractwa Krzy¿a
Œwiêtego.Bractwo mia³o przedewszystkim za cel zadbaæo w³aœciwycharakter pielgrzymki na Wejherowsk¹ Kalwariê. Tym samym organizowanie pielgrzymki nabra³obymocy wobec praw cywilnych. Biskup Konstanty Felicjan
Szaniawski,ordynariuszw³oc³awskii pomorski, zezwoli³ w dniu l lipca 1719r.
na za³o¿enieprzy koœcielereformatów sztolcenberskichwspomnianegoBractwa Krzy¿a Œwiêtego.Z tej okazji biskup prosi wszystkich promotorów, zainteresowanychi zelatorów, przede wszystkim zaœwizytatora generalnegozakonu, o. Mansweta Forschaua, by poparli skutecznie utworzenie bractwa
i doprowadzili do uzyskania dokumentów erekcyjnych wed³ug prawa i zwyczaju. Powy¿szy dokument, wystawiony w dniu 1 lipca 1719 r. w Gdañsku,
nosi podpis JakubaBernarda Krolaua, surogata,a nadto zawiera uwierzytelnienie zgodnoœciz orygina³em2O.
Mo¿naprzypuszczaæ,
¿epocz¹tkowo mieliœmydo czynienia z Bractwem zrzeszaj¹cym cz³onków "totius Catholicae
Comrnunitatis Gedanensiset extra Civitatem existensis", nie rozró¯niaj¹cym
Tam¿e; Kronika pakoska, s. 454.
Kilka dokumentów zwi¹zanych z Bractwem Krzy¿a Œwiêtegoumieœci³ks. A. Miihl
w dodatku wydanej kalwaryj ki w jêzyku niemieckim. Nosi ona tytu³ Kalvarien = Biichlein
19

20
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grup jêzykowych. Pocz¹tkowo zasiêg rekrutacji do Bractwa obejmowa³ zatem Gdañsk i okolicê. Tym samym celem co Bractwo byli zapewnezainteresowani mieszkañcytak¿einnych miast czy parafii pielgrzymuj¹cych do Wejherowa. Zasiêg dzia³alnoœci tego Bractwa nie jest nam jednak znany
w szczegó³ach.
Wiadomo jednak, ¿e sprawy narodowoœciowewœródjego cz³onków zaczê³yodgrywaæcorazwiêksz¹ rolê. Œwiadcz¹o tym Akta Bractwa Drogi Krzy¿owej przy koœcieleReformatów w Sztolcenbergupod Gdañskiem21i Akta
Bractwa Œwiêtegoz 1772 r. oraz inne (1830,1835)22.Zwróci³ na to uwagê
Józef £êgowski, korzystaj¹c z zachowanegoprotokolarza tego Bractwa (dokumenty pochodz¹ z XVIII i XIX w.).
Z memoria³u o. InnocentegoLeskiego, cytowanegoprzez J. £êgowskiego, dowiadujemy siê wielu cennych szczegó³ówo obrazie pielgrzymkowym.
Ufundowa³ go wspomnianyju¿ JanIgnacy B¹kowski (+ 1679). Przedtym obrazem "najwiêksze bywa³o nabo¿eñstwodo NajœwiêtszejPanny" i pod przewodnictwem tego obrazu odbywa³y siê od samegopocz¹tku procesjedo Wejherowa na uroczystoœæ
Wniebowst¹pienia Pañskiego.Pocz¹tkowo ów obraz
by³ wspólny dla polskiej i niemieckiej grupy pielgrzymkowej. Niemiecka grupa
zaczê³au¿ywaæinnegoobrazuna pocz¹tku XVIII w., jeszczed³ugoid¹c wspólnie z polskimi pielgrzymkami w uroczystoœæ
Wniebowst¹pienia Pañskiego.
To siê zmieni³o w 1752 r.23
Regulamin Bractwa Krzy¿a Œwiêtegoby³ co jakiœczasprzedmiotem ponownych obrad i nowych ustaleñ.
Jeszczeokresuwspólnegopielgrzymowania obu grup narodowoœciowych
dotyczy relacja o. A. Koralewicza, w której zaznaczy³,¿e na Wejherowskiej
Kalwarii " wielkie bywaj¹ konkursy na Œw.Krzy¿ i na Œw.Trójcê, a osobliwie
na œwiêto Wniebowziêcia Pañskiego przychodz¹ pieszo po szeœæ
mil ze Sztolcenberga dwie publiczne i solenne procesje, albo kompanie polska i niemiecka, które zwyczajnie prowadz¹ ojcowie nasi w wielkim porz¹dku, na których
widok z miasta Gdañska wiele wychodzi ludzi i pilno siê przypatruj¹ ceremoniom i porz¹dkom katolickiego nabo¿eñstwa"24.Szeœæ
mil, o których tu mowa,

równa siê 45 km, gdy¿mila polska równa siê siedmiu wiorstwom, a te 7467 m
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TN inw. 163.

22TN inw. 260.
23Treœæ
memoria³u cytujê za £êgowskim, Procesja na Kalwariê Wejherowsk¹.
24Koralewicz- dz cvt ~- 40.

(6 x 7467 = 44,802 km). Wzmianki o "wielkim porz¹dku" wydaj¹ siê nawi¹zywaædo wydarzeñ z 1678 r. oraz 1712 r.
Dla pokrycia kosztów organizacyjnych Bractwo Krzy¿a Œwiêtegootrzyma³opozwolenie na urz¹dzenie kolekty domowej, które podpisa³oficja³ gdañski, Piotr Pawe³Sikorski, w dniu 27 paŸdziernika1945r.25Zbiórka pieniê¿na
po domach mog³a byæprzeprowadzonaw Gdañsku i w diecezji pomorskiej
(równoznaczne z archidiakonatem pomorskim, czyli gdañskim). Zbieranie
pieniêdzy mia³o rozwi¹zaæ k³opoty finansowe zwi¹zane z organizowaniem
pielgrzymek (np. odp³atnoœæ
orkiestry, tragarzy feretronów, furmanek). Bractwo opiekowa³o siê kosztownym obrazem w ramach z poz³acanej miedzi,
przedstawiaj¹cym Matkê Bo¿¹ w srebrnej, suto poz³acanejsukience i anio³a
prowadz¹cego dziecko, jak równie¿ licznymi wotami. Do Bractwa Krzy¿a
Œwiêtegonale¿a³ytak¿echor¹gwie, dwa kot³y i inne instrumenty muzyczne26.
W 1752 r. po raz pierwszy pielgrzymka ze Sztolcenbergupodzieli³a siê.
Na uroczystoœæ
Wniebowst¹pienia Pañskiegowyruszy³a kompaniapolska bez
udzia³u pielgrzymów nale¿¹cychdo niemieckiej grupy Bractwa Krzy¿a Œwiêtego. Ci obrali inny termin pielgrzymowania, a mianowicie dzieñ œwiêtych
aposto³ówFilipa i Jakuba,przypadaj¹cy wówczas na l maja27.
Ka¿da kompania zabiera³ana pielgrzymkê zakonników ze sztolcenberskiego klasztoru: jednego jako kaznodziejê,a drugiegojako promotora Bractwa Krzy¿a Œwiêtego,który otacza³je duchow¹ opiek¹28.
Podczaspielgrzymek przestrzeganonajsurowiej dobrych obyczajów. Zakazaneby³y wszelkie rozmowy o sprawachpowszednich,a tym bardziej p³oche ¿arty pomiêdzy osobami ró¿nychp³ci29.

2S

P. Czaplewski,~kaz oficJa³ówgdañskichi pomorskichod 1467-18241:,"Rocz-

niki Towarzystwa Naukowego w Toruniu", R. XIX, Toruñ 1912, s. 96-98, 99-100. Przed
objêciem oficja³atu by³ proboszczem na Oksywiu i w Chyloni, a tak¿e w Pucku.
26£êgowski, Procesja na Kalwariê Wejherowsk¹...
27T~n¿e.Wynika to z memoria³u o. Innocentego Leskiego, pisanego w dniu 26 stycznia

1753r.
28 Ten¿e.
29 Ten¿e.Autor nadtowspomina,¿enajstarszyregulaminzawieranieco dziwnie dzisiaj brzmi¹cy punkt: "¯eby siê ¿adnaniewiasta do obrazu nie interesowa³aani siê go
rêk¹ dotknê³a,wyj¹wszy dwie, które by pan prefekt procesji na to wysadzi³albo zawo³a³ ". Druga czêœæ
zdania,zaczynaj¹casiê od s³owa"wyj¹wszy", zosta³aju¿ w samym
dokumencieskreœlona.
Pierwszaczêœæ
zdanianatomiastpowtarzasiê i w nastêpnychregulaminach.Po dziœdzieñ ciê¿ki obrazoliwski nios¹ jedynie mê¿czyŸni.
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Bractwo Krzy¿a Œwiêtegomia³o okreœlon¹strukturê organizacyjn¹. Sk³ada³osiê z dwunastumê¿czyzn,wœródktórych czterechby³o urzêdnikami (podprefekt, wiceprefekt, podskarbi i podskarbi koœcielny)i dwóch marsza³kami.
Urzêdnicy zajmowali siê przygotowaniem do pielgrzymki. Na tydzieñ przed
ni¹ prosili ksiê¿y proboszczówgdañskicho og³oszenieterminu wyjœciapielgrzymki, starali siê o kwatery i noclegi, dbali o zgodny z regulaminem porz¹dek pielgrzymki, opiekowali siê obrazemi wotami. Marsza³kowie w specjalnych strojach utrzymywali porz¹dek w trakcie jej trwania. Bractwo
dysponowa³otak¿echor¹gwiami, dwomakot³ami i innymi instrumentamimuzycznymi3O.
Bractwo Krzy¿a Œwiêtegonie przetrwa³o swej po¿ytecznejdzia³alnoœci
mimo zniszczeniakoœcio³aReformatów w Sztolcenberguna pocz¹tku XIX w.
Przyjmowaniemnowych cz³onkówzajêli siê reformaci wejherowscy,jak o tym
œwiadczydokument wpisu do Bractwa Krzy¿a Œwiêtegoz l maja 1844 r.,
podpisany w Wejherowie przez o. Narcyza Piotrkowskiego3!.
Paramentyi inne u¿ywanew czasieprocesji rzeczy nale¿¹ce do Bractwa
Krzy¿a Œwiêtegoprzechowywanopocz¹tkowo w koœcielepojezuickim w Starych Szkotach (obecnie Orunia, koœció³œw.Ignacego), a potem w majestatycznym koœcielepocysterskim w Oliwie. Zarz¹d Bractwa Krzy¿a Œwiêtego
istnia³ nadal,opiekuj¹c siê wspomnianymirzeczamiu¿ywanymiw czasiepielgrzymki, a cz³onkowie Bractwa byli mê¿ami zaufania i s³u¿yli pomoc¹ promotorowi (czyli duchownemuprzewodnikowi) w zewnêtrznym organizowaniu i prowadzeniu pielgrzymki.
Dzieje i dzia³alnoœæ
Bractwa Krzy¿a Œwiêtegoby³y skrzêtnie notowane
i czêœæ
zapisków uda³o siê odnaleŸæ.
Odnalezienieinnych dostarczy³obydalszego,cennegomateria³u,mog¹cego s³u¿yædo przedstawieniazas³ugorganizacyjnych tego Bractwa i uzupe³ni³oby znajomoœæ
ruchu pielgrzymkowego
w ogóle, a w szczególnoœcize Sztolcenbergu,a potem z Oliwy. Pierwotny
trakt pielgrzymki prowadzi³ przez Sopot,Kolibki, Gdyniê, Chyloniê, Zagórze
do Wejherowa. W jedn¹ stronê pielgrzymka trwa³a dwa dni. Na noc zatrzymywa³a siê w Zagórzu.
W 1748 r. Piotr Jerzy Przebendowski(+ 1755),pierwszy z Przebendowskich na dziedzictwie po Wejherach,Radziwi³³achi Sobieskich,podj¹³ siê budowy specjalnejkaplicy w Zagórzu dla przechowywaniaferetronu i chor¹gwi.~
30

Ten¿e.Strojemarsza³kówi tragarzykot³ów z pocz¹tków XX wieku zachowa³ysiê

na zdjêciach. Zob. Roszczynialski, dz. cyt.
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Z kaplicy w tej miejscowoœcikorzystali pielgrzymi kompanii polskiej oraz niemieckiej. Kaplica zosta³adziêki staraniomo. Ambro¿egoLewa1skiegoodnowiona w 1887r.32W okresiemiêdzywojennymby³a w³asnoœci¹bractw p¹tników oliwskiego i wejherowskiego,a nadzór sprawowa³miejscowy proboszcz
rumski33.Wzmianka o bractwie tyczy siê zapewneBractwa Krzy¿a Œwiêtego
w Szto1cenbergu.
W okresie okupacji, gdy zamar³ruch pie1grzyrnkowy,oraz
tu¿po drugiej wojnie œwiatowej,gdy szlakpielgrzymi zosta³zmieniony,kaplica
zaczê³acoraz bardziej podupadaæ,a¿ rozebranoj¹ do fundamentów.Istnieje
jednak¿ezdjêcie przedstawiaj¹cewygl¹d tej¿ekap1icy34.
Do dzisiaj owo miejsce,tzn. oœmiok¹tnykszta³t(octogen)fundamentóworaz krzy¿ przydro¿ny na
przyleg³ym placu, przypominaczasyo¿ywionegoruchu pie1grzyrnkowego.
Z podobnych wzglêdów powsta³ w 1763 r. jednonawowy koœció³ekpod
wezwaniemœw.Józefaw Ko1ibkach,konsekrowanyw rok póŸniej.Fundatorem
by³ JózefPrzebendowski (+ 1775),najwiêkszy w³aœcicielziemski w Prusach
Zachodnich35.Gdy pod koniec XVIII w. koœció³ekten sta³ siê fili¹ parafii
chwaszczyñskiej,zosta³powiêkszony.Uda³o siê odnaleŸæ
kilka zdjêæpozwalaj¹cych na ustaleniejego wygl¹du, bo i ten obiekt sakralnyju¿ dzisiaj nie istnieje.

4. Wp³ywrozbiorów Polski na ruch pielgrzymkowy
W wyniku pierwszegorozbioru Polski Wejherowooraz Sztolcenberg,miejsce wymarszu pielgrzymki gdañskiej, znalaz³y siê pod zaborem pruskim.
W 1772 r. Prusacyzak³adaj¹ nawet konkurencyjne dla Gdañska"Królewskie
Miasto Sztolcenberg",obejmuj¹ce równie¿ osady: œw.Wojciech, Stare Szkoty i Siedlce36.Je¿eliogólnie fakt znajdowania siê obu miast pod zaborem nie
31 Miihl, dz.cyt.,s. 363,przyp.szósty.

32Roszczynialski,dz. cyt., s. 5. Ojciec Ambro¿y WawrzyniecLewalski urodzi³ siê
27 maja 1842r. we wsi Ba³ówki Du¿e.Œwiêcenia
kap³añskieotrzyma³ 1 grudnia 1872r.
w £¹kach Bratjañskich.Zmar³ 23 grudnia 1924r. w Swarzewie.Zob. GaudentyA. Kustusz OFM, Ojciec Ambro¿yLewaiski duszpasterzi patriota, [w:] Wejherowo,dzieje,
kultura iœrodawisko,Wejherowo1993,s. 179-188.
33Diecezja che³miñska,Pelplin 1928,s. 738-739.
34Zarys dziejówRumi, pod red. J. Banacha,Rumia 1994,anekszdjêciowy.
35Nale¿a³obywyjaœniæ,
czy w tzw. wejherowskiejlinii, czy sopockiej?Wybórpatrona kaplicy sugerujesopock¹, czyli JózefaAntoniego Przebendowskiego,
który 21 lipca
1774r. odkupi³dobrawejherowskieod swegokuzyna,IgnacegoPrzebendowskiego.
Zob.
Schultz,dz. cyt., s. 275-276.Diecezja...,s. 756-757.
36 E. Rozenkranz,NapoleoñskieWolneMiasto Gdañsk,Gdañsk1980,s. 10.

s³u¿y³ katolickoœcitych terenów, mimo deklaracji nadkomisarza Kummera
z 16 marca 1773 r. co do mo¿liwoœcikontynuowania pielgrzymek ze Sztolcenbergudo Wejherowa37,to w szczególnoœci
móg³ mieæujemny wp³yw na
frekwencjê polskiej grupy gdañszczanw pielgrzymowaniu do miejscowoœci
Neustadt(nazwa dla Wejherowa w okresie zaboru purskiego).
Najstarszy z dotychczas odnalezionych wejherowskich modlitewników
kalwaryjskich w jêzyku polskim, pochodz¹cy z 1785r., okazujesiê m.in. wielce
po¿yteczny dla ustalenia pierwotnego traktu pielgrzymkowego ze Sztolcenbergu na Kalwariê Wejherowsk¹ z okazji œwiêtaWniebowst¹pienia Pañskiego w drugiej po³owie XVIII w. Na te wiadomoœciz kalwaryj ki zwróciænale¿y
szczególn¹ uwagê, bo istnieje przypuszczenie,¿emo¿eona byæprzedrukiem
z 1717 r. Pozwalaj¹ nam one odtworzyæprzebieg wspomnianej pielgrzymki
nawet z pocz¹tku XVIII w. Dok³adny opis traktu w³aœniepielgrzymki gdañskiej, prowadzonej przez reformatów ze Sztolcenbergu,wskazuje tak¿e na
szczególn¹ rolê tej kompanii wœródinnych.
Oprócz przebiegujej trasy z lat osiemdziesi¹tych XVIII w. mo¿naodtworzyætak¿ezestawnabo¿eñstw,modlitw i pieœnisk³adaj¹cych siê na formowanie prze¿yæreligijnych w czasiepielgrzymki do Wejherowa.
Dwudniowy trakt zaczyna³siê w Sztolcenbergui prowadzi³ przez Stryz
(wzglêdnie Stry¿)do Oliwy. Wymienionamiejscowoœæ
(Stry¿wzglêdnie Stryz)
jest chyba identycznaz póŸniejszymiStrzy¿aGórna i Strzy¿aDolna38.Mo¿na
przypuszczaæ,¿e pielgrzymka nie wchodzi³a do Gdañska, lecz pod¹¿a³a od
razu na Oliwê przez Strzy¿ê(obecnieczêœæ
Wrzeszczana pó³noc od centrum)
w kierunku Brêtowa.
Przystanki (stacje) i nabo¿eñstwanastêpowa³yw takiej kolejnoœci:
stacja I
w Oliwie, w drodze odmawiano ró¿aniec o Imieniu Pana
Jezusa(w trzech czêœciach)
stacja II
- w GórachKolibskich,godzinkio PanuJezusie
stacjaIII - w Kolibkach (obiad), litania do Wszystkich Œwiêtych
stacja IV w Red³owskim Lesie
stacja V
w Grabowce (podwieczorek), litania o Mêce PanaJezusa
stacja VI w Lesie RomeIskim, koronka do NajœwiêtszejMaryi Panny
stacja VII - w Zagórzu (nocleg), obraz wstawiano do kaplicy
37
38

Miihl, dz. cyt., s. 361.
H. Gómowicz, Z. Brocki, Nazwymiast PomorzaGdañskiego,Wroc³aw-Warsza-
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rano nastêpnegodnia godzinki o Niepokalanym PoczêciuNajœwiêtszejMaryi Panny i litania o NajœwiêtszejMaryi Pannie
w Redzkim koœciele,msza œw.,litania o Imieniu Jezusowym
w Lesie Œmiechowskim
przy bramie przed Wejherowemwita przybywaj¹cych procesja wejherowska z koœcio³aklasztornego;wyg³asza siê dwie

stacjaXII

-

ekshorty
koœció³ekReformatów, godz. l4O0ekshorta,wymarsz z Góry

Kalwaryjskiej.
Dwudniowy natomiastpowrót przebiega³nastêpuj¹co:
stacja I - po¿egnaniepo po³udniu przy bramie pod Wejherowem, gdzie
wyg³aszanodwie ekshorty; kolejne stacje- w Lesie Œmiechowskim(podwieczorek), w lesie za Red¹, w Zagórzu (nocleg), w Lesie Romeiskim, w Chyloni
(mszaœwiêta),w Grabowce(œniadanie),
przedRed³owem,za Kolibkami w Sopockim Lesie, w Oliwskim Lesie (ekshorta),w Oliwie (obiad i ponownie ekshorta), ostatnia natomiast stacja (dwunasta) - w koœcielesztolcenberskim,
gdzie przywitanie nastêpowa³oekshort¹. Nawet tak ogólnikowo przedstawiony harmonogrampielgrzymki, bêd¹cy jedynie wyliczeniem postojów, nabo¿eñstw,iloœciwyg³oszonychkazañoraz rozmyœlañczytanychczy œpiewanych
pieœni,ju¿ pozwala zdaæsobie sprawê z formacyjnej mocy i oddzia³ywania
pielgrzymki na Kalwariê Wejherowsk¹. Zarówno w drodzedo Wejherowajak
w drodze powrotnej, na trasie prawie 50 km w jedn¹ stronê, by³o jedenaœcie
postojów.
Pod koniec XVIII w. przebywaj¹cy w klasztorzesztolcenberskimo. Pelagiusz Owsieniecki wœródopublikowanych kazañ (trzy tomy) umieœci³tak¿e
kazanie wyg³oszonena przywitanie pielgrzymów sztolcenberskichwracaj¹cych z Wejherowa39.
Warto zatrzymaæsiê d³u¿ejnad treœci¹tego kazania, z³o¿onegoz trzech czêœci.Oddaje ono klimat problemów zwi¹zanych z duszpasterstwempielgrzymkowym i kalwaryjskim na terenachznajduj¹cych siê pod
znacznym wp³ywem protestantów.
Kaznodzieja, witaj¹c "przezacn¹ kompaniê z drogi krzy¿owej powracaj¹c¹', pos³u¿y³siê Paw³owymi s³owami:"Witaj¹ was wszystkiekoœcio³yChrystusa" (Rz 16, 16). Akcentuj¹c fakt, ¿e "wszystkie koœcio³y"witaj¹ powraca39

A. Mañkowski, Dzieje drukarstwa i piœmiennictwa polskiego w Prusach Zachod-

nich wraz ze szczegó³ow¹bibliografi¹ drukówpolskich zachodnio-pruskich,"Roczniki
TNT", R. XVIII. 1911.s. 104-105.

j¹cych, rozró¿ni³kolejno radoœæ
okazan¹ przez ludzi pobo¿nych,lud pobo¿ny,
nastêpnieprzez Koœció³Wojuj¹cy oraz Koœció³Triumfuj¹cy.
Radoœæ
pierwszych opisa³ nastêpuj¹co:
" Oto ze wszystkichparafii tutejszych lud pobo¿nyz domów wyszed³na
przywitanie was i skoro ujrza³ z daleka id¹ce z wami chor¹gwie, natychmiast
z radoœcirozp³ywa³osiê SerceJego, ¿eju¿ przywita swoich prawowiernych
wspó³braci w Chrystusie,którzy w sercachswoich nosz¹ oznaczoneprzez chor¹gwie zwyciêstwo Œwiata,Cia³a i Czarta ". Z bliska zauwa¿alny" rzêsisto
p³yn¹cy pot po opalonych od s³oñca i zabrudzonychod kurzu twarzach waszych"pobudza witaj¹cych do modlitwy i do ³ez pokutnych.
Z innych powodów wyra¿a swoj¹ radoœæ
Wojuj¹cy Koœció³,czyli zgromadzeniewiernych w jednoœcinauki i sakramentówpod najwy¿szymrz¹dem
Ojca Œwiêtegojako prawdziwego na ziemi nastêpcyChrystusa¿yj¹cego. Ono
objawia swoj¹ radoœæ
z podwójnego powodu. Kiedy dla niektórych chrzeœcijan nauka o odpustachby³a przyczyn¹ oderwania siê od Koœcio³a,to w przypadku pielgrzymów móg³ kaznodziejapowiedzieæ:"Wy nie ¿a³owaliœciekosztów wy¿ywienia siebie i z utrudzeniem cia³a chodz¹c po górach i do³ach
kalwaryjskich szukaliœcietego nieoszacowanegoskarbu Chrystusowychzas³ug,czyli œwiêtychodpustówdla wzmocnieniaduszy". Kiedy niektórzy chrzeœcijanietwierdz¹ omylnie, ¿e mêka Chrystusowa,jako ¿e w nieskoñczon¹
zas³ugêdostatecznag³adzi grzechy bez osobistej pokuty, to zwracaj¹c siê do
pielgrzymów powracaj¹cych, kaznodziejamóg³ zauwa¿yæ:" Tedywy bezzawodu oczywist¹ katolick¹ prawdê dowodzicieskutkiem...".
Wreszcie naszkaznodziejaokreœli³radoœæ
Koœcio³aTriumfuj¹cego: "Jakie¿ tam dziœmusi byæwesele,kiedy niejeden ale kilkaset przysz³opokutuj¹cych ludzi, a przysz³o nie potajemnie lecz w publicznej procesji, œpiewaj¹c
i dziêkuj¹c Bogu za przywrócon¹ ³askê". Przyrówna³ tê radoœæ
do tej, jakiej
doœwiadczy³syn marnotrawny ze strony ojca. Ten fragment koñczy s³owami:
"Zapomnijcie tu proszêpodbicia nóg waszychi boleœcikrzy¿ów,a w sk³onieniu serdecznympowinn¹ okazuj¹c wdziêcznoœæ,
przed Bogiem upokorzciesiê,
gdy was tak witaj¹ wszystkiekoœcio³yChrystusowe".
Po czêœcistanowi¹cej przywitanie kaznodzieja przeciwstawi³ siê przestrogom wyg³aszanym przez innowierców odradzaj¹cych i oœmieszaj¹cych
w ogóle pielgrzymowanie, w tym i pielgrzymkê do Wejherowa.Przypomnia³,
¿epielgrzymowanie jest znanew Starym Testamencie."Gdy wiêc i wy Katolicy [pyta siê o. P. Owsieniecki] z miejsc odleg³ychidziecie na Œwiêtemiejsca
szczególniejszymsposobemod Boga obrane, bo cudami ws³awione, mo¿esz
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kto rozumniepró¿niactwem albo zabobonnoœci¹nazwaæ?"I powiada: "Nie
tylko takapodró¿ chwalebna,ale te¿dla waspo¿ytecznajest". I dodaje: "Ajakiej¿e tedy naganiepodpadaæmo¿enaszadaleko l¿ejszana Kalwariê podró¿
[l¿ejsza w porównaniu z Chrystusem- G. K.], któr¹ dobrowolnie czynimy
z mi³oœciChrystusaju¿ to dla znalezienia w pokusie dusz w³asnych,ju¿ to na
jakie¿kolwiek zawdziêczenieJego dla nas krwawej podró¿y? Zaiste nie tylko
dla nas lecz do wszystkichbezró¿nicy chrzeœcijanzdaje siê mówiæsam Chrystus: kto chce iœæ
za mn¹ i moim torem zbawieniepozyskaæ,niech¿eweŸmie
krzy¿ swój i ze mn¹ na Kalwariê pójdzie. [...] Albo gdy nie mo¿edŸwigaæ
krzy¿aze mn¹ dla okupu swego, niech¿eprzynajmniej (gdy mu czaspos³u¿y)
te krzy¿owemiejsca odwiedza,aby siê st¹d nauczy³,jak ostro¿niema chodziæ
w drodze zbawienia, et sequatur me". Z obszernegofragmentu broni¹cego
pielgrzymowania do miejsc œwiêtych,w tym i na Wejherowsk¹ Kalwariê,
wynika, ¿echrzeœcijanie
protestancimogli byætymi, którzy odradzali praktykowania tego rodzaju pielgrzymek.
Trzecia czêœæ
kazania zawiera zachêtêdo wytrwania w dobrym. Kaznodzieja zauwa¿y³m.in.: "Gdybyœcieteraz chrzeœcijaniedo od¿a³owanychpowrócili zbrodni, tedy znakiem by by³o, ¿e na Kalwarii ubolewaliœciew prawdzie nad cierpi¹cym Chrystusem, ale nie szczerze, bo Go powtórnymi
grzechami, trybem¿ydowskimchcielibyœciemêczyæ".Do zamêczonegoChrystusajako do filaru naszejsta³oœci
uciekamy siê - zachêca³o. P. Owsieniecki.
Sam w czasiekazania odmówi³ nastêpuj¹c¹ Koœcio³aŒwiêtegomodlitwê:
"Proszê Ciê najs³odszyPanie Jezu Chryste,aby mêkatwoja by³a dla mnie
moc¹, któr¹ bym by³ utwierdzony i obroniony. Rany twoje niech mi bêd¹ pokarmem i napojem, bym by³ nimi zasilony i napojony! Wylanie krwi twojej
niech mi bêdzieobmyciemwszystkichnieprawoœcimoich! Œmieræ
twoja niech
mi bêdziewiekuist¹ chwa³¹! W ca³ej Mêce twojej niech znajdujê orzeŸwienie,
radoœæ,
zdrowie i s³odyczSercu mojemu! Który ¿yjeszi królujesz na wieki".
Po kazaniunast¹pi³o odœpiewanie
suplikacji i b³ogos³awieñstwoNajœwiêtszym Sakramentem,które kaznodzieja nazwa³ "ostatnim tej podró¿y b³ogos³awieñstwem"4o.W czasieprzemówienia pad³y dwa razy wzmianki o Bractwie Krzy¿a Œwiêtegow s³owach"przezacnedrogi krzy¿owej Bractwo" czy
"bracia drogi krzy¿owej"41.
40

Ks. PelagiuszOwsienieckiz Zakonu œw.Ojca FranciszkaReformatów.Kazania

przygodne po ró¿nych mieyscach publicznych miane, Gdañsk 1799, s. 378-394.
41 Tam¿e.

Na pocz¹tku XIX w. nast¹pi³y czasy niespokojne dla reformackiej placówki w Che³mnie.W nocy z 9 na 10marca 1807r. klasztor wraz z koœcio³em
w Che³mniezosta³podpalony przez ¿o³nierzypruskich broni¹cych Gdañska.
Zakonnicy uratowali jedynie rzeczykoœcielne,dokumentyi inne wiêkszej wagi
rzeczy. Zamierzali udaæsiê "na Szotlanddo collegium pojezuickiego, ale nie
dozwolono". Po przenocowaniu w pa³acu Trembeckiego w Nowych Ogrodach dwaj zatrzymali siê u dominikanów, dwaj u ksiê¿y brygitanów, resztapo
wsiach na kapelaniach42.W klasztorze Dominikanów schronili siê ojcowie
Laurenty K¹cki, gwardian klasztoru i definitor prowincji, oraz o. Ksawery43.
Mo¿na przypuszczaæ,¿ew tej zawieruszewojennej ani niemiecka grupa
pielgrzymów na uroczystoœæ
œwiêtychaposto³ówFilipa i Jakuba(1 maja), ani
polska grupa na uroczystoœæWniebowst¹pienia Pañskiego (7 maja) nie
wyruszy³y ze Sztolcenbergudo Wejherowa.Kapitulacja Gdañskazosta³apodpisana24 maja 1807r. w uroczystoœæ
Trójcy Œwiêtej.Wydaje siê s³uszneprzypuszczenie,¿erozproszeniezakonników sztolcenberskichi stanwojenny uniemo¿liwi³y zorganizowanieBractwom w danym roku procesji modlitewnych
do Kalwarii Wejherowskiej.
Po zdobyciu Gdañskaprzez wojska francuskiereformaci wraz z polskimi
oddzia³ami wrócii do zniszczonegoklasztoru i dŸwignêli go z ruin w takiej
czêœci,¿ezamieszkaæ
w nim mog³o siedmiu zakonników. Do 1813 r. zdo³ano
odbudowaætak¿ekoœció³.W tym¿eroku powtórzy³a siêjednak historia sprzed
oœmiulat. Tym razem atakowa³aarmia rosyjska, a wojska francusko-polskie
broni³y Gdañska.Klasztor wraz z koœcio³emi innymi zabudowaniami zosta³
zniszczony. Zakonnicy opuœcilito miejsce44.Wydarzenia te mia³y zapewne
znowu przejœciowywp³yw na ruch pielgrzymkowy do Wejherowa.

5. Wejherowow nowych granicach administracji koœcielnej
(archidiakonatpomorski samodzielny,a potem w granicach diecelji
che³miñskiej)
Trwaj¹ rz¹dy pruskie. Dotychczasowy zwi¹zek z diecezj¹ w³oc³awsk¹
utraci³ archidiakonat pomorski ju¿ w 1818 r., kiedy Pius VII utworzy³ zeñ
42

W. Wolski, Wizerunek nieszczêœliwoœci
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1911,s. 24.
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osobny wikariat apostolski, którego administracjê powierzy³ dotychczasowemu oficja³owi pomorskiemu, Stanis³awowi Roso³kiewiczowi, proboszczowi
przy Królewskiej Kaplicy w Gdañsku45.
Czêste polityczne zmiany w ostatnich dziesiêcioleciach, towarzysz¹ce im
wrzawy wojenne, krêpowanie biskupów w³oc³awskich w decyzjach dotycz¹cych niekiedy nawet nagl¹cych potrzeb, doprowadzi³y do rozprzê¿enia hierarchicznej ³¹cznoœci i rozluŸnienia karnoœci wœród duchowieñstwa. Dosz³y
do tego te¿ sprawy kasacji klasztorów. St. Roso³kiewicz zwo³a³ swych dziekanów do Gdañska (24 XI 1819 r.), postanawiaj¹c najpotrzebniejsze ustawy zaradcze. Do czasu powierzony mu wikariat apostolski z³o¿y³ w 1824 r. na rêce
urzêdu biskupiego w Pelplinie, utworzonego na mocy bulli papieskiej De salute animarum z dnia 16 lipca 1821 r.46.
W spomniany archidiakonat zosta³ w³¹czony do diecezji che³miñskiej. Nowe
granice diecezji che³miñskiej uzasadnia³yprzeniesienie stolicy biskupiej z Che³m¿ydo Pelplina, do skasowanego przez rz¹d opactwa cysterskiego, którego wspania³y koœció³ sta³ siê katedr¹47. Pierwszym biskupem znacznie powiêkszonej
diecezji che³miñskiej zosta³ Ignacy Stanis³aw Mathy (1824-1832).
Czy to mia³o jaki wp³yw na ruch pielgrzymkowy do Wejherowskiej Kalwarii? Rz¹dów pruskich ogólnie nie cechowa³a propolska i prokatolicka polityka. Na ile ka¿dorazowy biskup che³miñski wychodzi³ obronn¹ rêk¹ z polityki antyzakonnej rz¹du, na tyle mia³o to wp³yw na wszystko, co dzia³o siê
z zakonn¹ placówk¹ reformatów w Wejherowie i Kalwari¹, bêd¹c¹ pod ich
opiek¹. Tereny pielgrzymuj¹cych do Wejherowa przesz³y w ca³oœciw granice
nowej diecezji, która nie mia³a wtedy innego sanktuarium Mêki Pañskiej ni¿
wejherowskie.

6. Pielgrzymka oliwska kontynuatork¹ sztolcenberskiej
Po zburzeniu klasztoru Reformatów w Sztolcenbergupodczasoblê¿enia
Gdañskaprzez wojska rosyjskie w 1813r. zakonnicy zrezygnowali z odbudowy tej placówki. Cenneferetrony, pochodz¹cejeszcze z pocz¹tkowego okresu urz¹dzania pielgrzymek do Wejherowa,oraz stroje i inny sprzêtpielgrzym-
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kowy przeniesiono najpierw do pobliskiego koœcio³ajezuickiego w Starych
Szkotach48,
a dopiero w 1850r. do pocysterskiegokoœcio³azakonników oliwskich49.Wydaje siê jednak, ¿e musia³o nast¹piæto wczeœniej,skoro pisz¹cy
w 1847 r. J. C. Kretzschmer stwierdza, ¿e w Oliwie zbierali siê wierni, przychodz¹cy nawet z Warmii, i po uroczystym nabo¿eñstwieudawali siê do Wejherowa na Kalwariê, nios¹c chor¹gwie, obrazy,wieñce w rytm kot³ów i tr¹b,
pod przewodnictwem zakonników franciszkañskich,wyg³aszaj¹cych kazania
w odpowiednich miejscach przystankowych. W Zagórzu przypada³ nocleg.
Nastêpnegodnia dochodzi³o siê do Wejherowa,gdzie miejscowi franciszkañscy kustosze Kalwarii wychodzili uroczyœcienaprzeciw i znowu witali ich
z muzyk¹, obrazami, chor¹gwiami i wieñcami5O.Znamy zatem w przybli¿eniu datê wyruszania z nowego miejsca pielgrzymki, dotychczassztolcenbersk¹ nazywanej. Nie wiemy jednak, kto i dlaczego zadecydowa³o tym, ¿eby
by³ nim koœció³pocysterski w Oliwie. Odt¹d w³aœniez tego miejsca corocznie
bêd¹ wyruszaæpielgrzymki. Modlitewniki kalwaryjski dopierojednak po kilkudziesiêciu latach uwzglêdni³y zmianê miejscowoœciwymarszu gdañskiej
pielgrzymki, która otrzyma³a okreœlenie"pielgrzymki oliwskiej".
Mo¿e przypomniano sobie ¿yczliwoœæopata cysterskiego w Oliwie,
o. Aleksandra Kêsowskiego,który umar³ na pocz¹tku drugiej po³owyXVII w.
To jego przychylnoœæ
wp³ynê³a na znaczenieKalwarii Wejherowskiej. On to
zobowi¹za³ zakonnika,o. RobertaWerdena,z opactwaoliwskiego dla wyznaczeniadró¿ekkalwaryjskich i oznaczeniamiejsc pod budowê kaplic. Ufundowana przez niego kaplica Agonia Chrystusaw Ogrodzie Oliwnym zaprasza
na Kalwariê. On te¿ uczestniczy³ dnia 3 maja 1660 r. w podpisaniu pokoju
miêdzy Szwecj¹ a Polsk¹, aby byæwiernym ludowi miejscowemu.
Wielce wymownym jest owo wsparcie ju¿ nieistniej¹cego na ziemi pomorskiej pocysterskiegokoœcio³a
oliwskiego dla synów œw.
Franciszkaz Asy¿u.
Zmianom musia³ulec i sposóbprzygotowania, i organizowaniatych pielgrzymek. Nie przewodniczyli im ju¿ reformaci z Che³mna.A kto? Czy reformaci z Wejherowa?Kler diecezjalny?

48
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Miihl, Kalvarien - Biichlein, s. 363-364.
Mamuszkapodajetak¿edatêprzeniesienia.Zob. F. Mamuszka,Kaszubi oliwscy,

Gdañsk 1980,s. 58.
50 J. C. Kretzschmer,
Die Cisterzienser-Abtei Oliva, [w:] GeschichteundBeschreibung der Klaster in Pommerellen,Danzig 1847,s. 92-93.
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Bractwo Krzy¿a Œwiêtegoprzejê³o na siebie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ.
Wiele pytañ pozostajebez odpowiedzi.Nale¿yprzypuszczaæ,
¿ew³aœnieBractwu Krzy¿a Œwiêtegozawdziêczamy organizowanie kompanii oliwskiej do
Wejherowa.
Pielgrzymki polskich mieszkañcówPomorza na Wejherowsk¹ Kalwariê
mia³y charakter masowy oraz niezaprzeczalniepolski. Wp³ynê³y one dziêki
temu na zachowaniepolskoœcimieszkañcówOliwy, w której znajdowa³a siê
od po³owy XIX w. stacjawyjœciowapod¹¿aj¹cych na Wniebowst¹pienie Pañskie do Wejherowa z bli¿szych i dalszych okolic Gdañska.W drodze œpiewano i odmawiano modlitwy w jêzyku polskim wed³ug wspomnianegoju¿ modlitewnika kalwaryjskiego.Kazaniawyg³aszanopo polsku. Ksiê¿aprowadz¹cy
pielgrzymkê przemawiali w miejscu wyruszania w Oliwie, a nastêpniewed³ug przewidzianegoporz¹dku. Podobnieby³o w drodze powrotnej. Na Wejherowskiej Kalwarii tak¿erozbrzmiewa³jêzyk polski.
Zachowa³o siê przemówienie powitalne Kompanii Oliwskiej z 1864 lub
1865 r. wyg³oszoneprzez wejherowskiego zakonnika51.Zwróæmyuwagê na
treœæ
egzorty powitalnej z pocz¹tku drugiej po³owy XIX w. Za motto pos³u¿y³y s³owa: "Benedicite montes et col/es Domino, benedicite universa germinantia in terra Domino" (B³ogos³awcie góry i pagórki Panu, b³ogos³awcie
wszystko rodz¹ce na ziemi Panu). Nastêpnie kaznodzieja zaznaczy³: "Trzej
m³odzianie wrzuceni w piec rozpalony w Babilonie, lecz wszechmocnoœci¹
Boga zachowani od spalenia, gdy poczêli Panu œpiewaæ
pieœnidziêkczynne,
zawezwali ca³¹ ziemiê, góry i pagórki i co tylko roœniena ziemi aby spo³em
z nimi chwali³o i nad wszystkoStworzyciela wychwala³o. Bracia! Czegomiliony roœlinwiosennych,jako pozbawione rozumu i jêzyka czyniænie mog¹,
do tego zachêcaj¹ one nas ludzi. Radosneœpiewyrozlega³y siê i Waszeszaty
w bramach koœcio³ajerozolimskiego wzruszaj¹c pobo¿ne uczucia ludu, gdy
ten ze wszechstron zebrany, wchodzi³ w progi tego przybytku dla oddania
wspólnej i nale¿nejczci Temu,który jest Bogiem Abrahama, Jakuba i wszelkiego Izraela. Kap³ani i lewitowie przybrani szatami œwietnymi,witaj¹c
w przedsionkach lud przybywaj¹cy, œpiewalipsalm Dawida: »Wykrzykujcie
51 Rêkopisnosi tytu³: Piêædziesi¹t
kilka przemówieñprzy Kaplicach Kalwaryjskich
w Wejherowieroku pañskiego 1860.Jako te¿innych nastêpnychlat do ludu wyg³oszonych.Manuskrypt(9 x 15)jest oprawiony.Widnieje w nim okr¹g³a piecz¹tka umieszczona po 1945r. "Klasztor 00. Franciszkanów,Wejherowo".Znalezionyzosta³wœródksi¹¿ek dawnej biblioteki klasztornej przechowanejna strychu koœcielnymprzy Nowym
Klasztorze,obecnieplebanii parafii œw.Leona.

Bogu wszystka ziemio, s³u¿cie Panu z weso³oœci¹! WchodŸcie w bramy Jego
z pieœniami wyznawajcie Mu« (Psalm 99). Z t¹ sam¹ radoœci¹ ducha, witaj¹c
Ciê dziœkap³anie nowego przymierza Bracie w Chrystusie id¹cy na czele szanownej kompanii Oliwskiej, powtórzyæ mo¿emy: Ludu Bo¿y, owce pastwiska
pañskiego, wchodŸcie w bramy Jego, do przedsionka Jego z pieœniami wynawajcie Mu. Nie w¹tpimy bynajmniej i ju¿ to prawie z oczu waszych czytamy, i¿
nie naœladujecie nowych bezbo¿nych materialistó~ którzy bêd¹c zaproszeni
na gody króla, na wieczerzê, wymawiali siê ró¿nymi przeszkodami. ¯ebym
was bracia drodzy d³ugo nie zatrzymywa³, powtarzam Wamjeszcze z Prorokiem: »WnijdŸmy do Przybytku Pana, pok³oñmy siê na miejscu ŒwiêtymJego«
(Psalm 90). O zaiste! Nie masz na ziemi œwi¹tyni i miejsca dro¿szego
Chrzeœcijanowi nad to, które œladami nóg swoich poœwiêci³ najukochañszy
nasz Zbawiciel Jezus. To miejsce jest ca³a owa ziemia ludowi izaelskiemu
przyobiecane, kraina Palestyny we wszystko niegdyœobfituj¹ca, jak œwiadczy
Pismo Œwiête,mlekiem i miodem p³yn¹ca. Nie masz zdaje mi siê miêdzy wami
¿adnego Szanownego Kompana, który by nie pragn¹³ tak œwiête miejsca
odwiedzaæ, uca³owaæ i ³zami swoimi oblaæ. My wszyscy ani tej sposobnoœci
ani tego szczêœciamieæ nie mo¿emy, ¿ebyœmytam za morze siê przeprawili,
gdzie w samej rzeczywistoœci stanê³y najœwiêtszeJezusowe Nogi i Krew p³ynê³a. A tak mamy oto przed sob¹ te pagórki, te kaplice wielkimi odpustami od
Ojców Œwiêtych nadane. Mamy wiêc sposobnoœæ
podobn¹ myœl¹ i serdecznym uczuciem uca³owaæ te wizerunki, tê ziemiê poœwiêcon¹. Da³ mi Bóg
³askawy to szczêœcie,¿e was kochani moi po tych miejscach prowadziæ bêdê.
Z mi³oœci¹ chrzeœcijañsk¹ i z godnoœci¹ naszym Ojcom i Pradziadom w³aœciw¹,
imieniem braci mego Zakonu, imieniem obywateli mieszkañców tego miasta
was witam: »PójdŸcie w Imiê Pañskie, b³agajmy wszyscy wspólnie pomocy
Boga abymy ze zbawiennym po¿ytkiem mogli chodziæ drogami Jego, aby
nasze zbawienie by³o zapewnione i trwa³o po wszystkie wieki, amen« ".
W celu po¿egnania tej¿e pielgrzymki Kaznodzieja zanotowa³ jedynie motto,
które nosi œladyskreœleñ.Oto ono: "Bo¿e Tobieja nowe pienie wyœpiewywaæ

bêdê i na psa³terzu z dziesiêciu strun z³o¿onymze œpiewaniem
przygrywaæ"

(Psalm 143)52.
Antyzakonna polityka rz¹du doprowadzi³a w 1873 r. do tego, ¿e tym razem reformaci faktycznie opuœcili klasztor, choæzatrzymali siêjeszcze w Wejherowie w tzw. Nowym Klasztorze i stamt¹d dochodzili do koœcio³aklasztor52

Tam¿e.

nego. W dniu 2 sierpnia 1875 r. zostali zmuszeni do zaniechaniaduszpasterzowania w swoim koœcielei do opuszczeniamiasta.
W 1880 r. wyruszy³a pielgrzymka 4 maja w takim samym porz¹dku jak
poprzednio53,a w 1881 r. z koœcio³aparafialnego w Oliwie w dniu 24 maja
oko³o godz. 8.30 po rannej mszy œwiêtej,odprawionej na intencjê pielgrzymów. Prze³o¿onymipielgrzymki byli wtedy ks. Antoni Miihl oraz panowie

Griihnholzi Knoff 54, zapewnecz³onkowieBractwaKrzy¿aŒwiêtego.
W drugiej po³owie XIX w. notuj¹ wejherowskie kalwaryj ki jako jedno
z miejsc postoju przed Gdyni¹ figurê œw.JanaNepomucena,a niemiecka kalwaryjka okreœlastacjêprzed Gdyni¹ przy figurze œw.Janajako czwart¹ stacjê
w drodze do Wejherowa55.Tê figurê œw.Jana,stoj¹c¹ jeszcze przed II wojn¹
œwiatow¹ przy wlocie z ul. Œwiêtojañskiejna Alejê Zwyciêstwa od strony
pó³nocnej, str¹cili hitlerowcy w 1939 r.56.
Przed I wojn¹ œwiatow¹szczególn¹ opiekê nad pielgrzymami roztaczali
ks. Miko³aj Kryn, proboszczoliwski (+ 1904)57,a przede wszystkim ks. Piotr
Roszczynialski, proboszczz Pogódek,który w 1909r. prowadzi³ osobiœciepo
raz dwudziesty pi¹ty pielgrzymkê z Oliwy do Wejherowa58.
W 1908r. czcionkami drukami "Pielgrzyma" w Pelplinie ukaza³ siê na pami¹tkê dla pielgrzymów oliwsko-wejherowskich u³o¿ony przez niego Krótki sposób odprawiania Drogi Krzy¿owej. Ksi¹dz P. Roszczynialski umar³ 10 lipca 1910 r.
W Oliwie dzia³a³ nadal specjalny komitet, zapewnez³o¿ony z cz³onków
Bractwa Krzy¿a Œwiêtego,zajmuj¹cy siê organizacj¹ spraw zwi¹zanych z odbywaniem pielgrzymki. Uczestniczy³ w nim m.in. prezes Jednoœci,p. Józef
Rutkowski59,a póŸniejod 1909r. przez d³ugie lata Antoni Abraham (+ 1923),
upatruj¹cy w pielgrzymce na ŒwiêteGóry Wejherowskie ogromne mo¿liwoœciuœwiadomienianarodowegogermanizowanejludnoœciz pó³nocnych Kaszub. Towarzyszy³ on corocznie, twierdzi Franciszek Mamuszka (+ 1995).
53"Pielgrzym" 1880,nr 44.

54 "Pielgrzym"1881,nr 52,i

53.

55 Miihl, dz.cyt.,s. 25.
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tym pielgrzymkom i w czasie ich trwania przemawia³ do tysiêcy p¹tników,
s³u¿¹c w taki sposóbsprawie polskiej6O.
"Nie by³bympewnie ani dobrymkatolikiem,ani wiernymPolakiem,gdybym
nie bra³ udzia³u w kalwaryjskich odpustach,bo tam naprawi³o siê, co ujemne
wp³ywyotoczeniazachwia³yi os³abi³y:tam zawszena nowo cze1pa³em
si³ê, odwagê,tam hartowa³emupór kaszubskiw dobrem"- zwierzy³ siê A. Abraham,
bojownik o polskoœæ,
maj¹c na myœlilata, które prze¿y³ pod zaborem pruskim. W 1914r. powiadomi³ on czytelników "Pielgrzyma", ¿ejak innymi laty,
tak i w tym roku pielgrzymka do Wejherowawyruszy z Oliwy w dniu 19 maja
o godz. 8.00 rano. Wskaza³równoczeœnie
na po¿ytek tej pielgrzymki. Stanowi ona, jego zdaniem, bardzo dobr¹ sposobnoœæ
dla tych, którzy z dalekich
stron pochodz¹, pragn¹ dostaæsiê na Kalwariê, aby przed Ukrzy¿owanym
wynurzyæswoje utrapienia i w modlitwie znaleŸæ
pociechê i zachêtêdo wytrwa³oœciw dalszej pielgrzymce ziemskiej. Zapowiedzia³ tak¿e,¿e podobnie
jak zesz³egoroku, tegoroczn¹ pielgrzymkê poprowadzi ks. Konrad Kallas61.
W latach 1908-1914towarzyszy³apielgrzymce kapela dzia³aj¹ca pod kierownictwem braci Miillerów, kupców62.
W 1922r. móg³ J. £êgowski we wspomnianym artykule Procesja na kalwariê wejherowsk¹ z Sztolcenbergai Oliwy napisaæ,¿e nie ma dla badacza
przesz³oœcipomorskiej przyjemniejszej niespodzianki, ni¿ natkn¹æsiê na instytucje, które przetrwa³y czasy rz¹dów zaborczychi wi¹¿¹ siê bezpoœrednio
z dawn¹ woln¹ Rzeczpospolit¹. Do tych nielicznych instytucji, których w³adzepruskienie znios³y,nale¿¹znanena ca³ympó³nocnymPomorzupielgrzymki na Wejherowsk¹ Kalwariê. One wprawdzie, zdaniem J. £êgowskiego, nie
odbywaj¹ siê w okresie powojennym z tak¹ okaza³oœci¹jak dawniej, kiedy
ludnoœæ
Gdañska i okolicy, z których te pielgrzymki wziê³y pocz¹tek, by³a
w wielkiej czêœcipolska. Jednaknadal gromadz¹ siê setki i tysi¹ce pobo¿nego ludu kaszubskiego,krzepi¹c swegoduchapod wzglêdem religijnym, a tak¿e narodowym63.
Na podkreœlenie,
wed³ugJ. £êgowskiego,zas³uguj¹ tak¿eestetyczneprze¿ycia bior¹cych udzia³ w procesji modlitewnej do Wejherowskiej Kalwarii.
Poczucie piêkna w przyrodzie nie jest obce miejscowemu ludowi. Droga
Tam¿e.
"Pielgrzym": Dodatekdo sobotniegonumeru"Pielgrzyma", 1914,nr 56.
62 P. Szetka,Narzêdzia i instrumentymuzyczne
z Kaszub i Kociewia, Wejherowo
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z Gdañska do Wejherowa wiod³a przez jeden z najpiêkniejszych zak¹tków
Polski. Trzeba przypomnieæ, ¿e dawny trakt pielgrzymi prowadzi³ przez miejscowoœciWrzeszcz, Oliwê, Sopot, otoczone lesistymi wzgórzami z otwartym
widokiem na morze, faluj¹ce prawie u podnó¿a tych lasów. Jak w koœcio³ach
³¹czy siê piêkno kolorów i muzyki, tak tu czar przyrody harmonijnie z nabo¿nym œpiewem lub cich¹ modlitw¹ p¹tnika. Koñcowy etap pielgrzymki odbywa siê na wejherowskich wzgórzach, wœródmiêkkiej zieleni rozchylaj¹cych
siê p¹czków pierwszego kwiecia i pod ciep³ymi tchnieniami œwie¿ejwiosny,
któr¹ koniec maja przynosi tym pó³nocnym rubie¿om64.
Kto w tych uroczystoœciach bra³ chocia¿ raz udzia³, kontynuuje J. £êgowski, zrozumie przyczyny, dla których one po dwu i pó³wiekowym istnieniu nie
straci³y uroku i przyci¹gaj¹cej si³y. Po kasacji klasztorów sta³y siê one skromniejsze, ale w odrodzonej ojczyŸnie odzyskaj¹ na pewno sw¹ wspania³oœæ
jako
jeden z rzadkich œwietlanych punktów w szarzyŸnie powszechnego dnia ¿ycia
na ziemi kaszubskiej65. J. £êgowski, który w swoim artykule poœwiêci³ wiele
miejsca dzia³alnoœci polskiego Bractwa Krzy¿a Œwiêtego, zaznacza, i¿ ono,
maj¹c na celu podniesienie uczuæreligijnych i wp³yw moralny, wywi¹za³o siê
ze swoich zadañ. Wie o tym ka¿dy, kto mia³ mo¿noœæ
przyjrzeæ siê pielgrzymce i nabo¿eñstwom na Wejherowskiej Kalwarii. Bractwo przyczyni³o siê do
utrzymania ducha narodowego kaszubskiej ludnoœci. Zachowane dokumenty
Bractwa od pocz¹tku XVIII stulecia a¿ do 1799 r. œwiadcz¹ o silnym naporze
Niemców na polski stan posiadania i równie silnej obronie ze strony polskiej
ludnoœci, która czu³a siê gospodarzem na w³asnej ziemi66.
Znowu dziêki A. Abrahamowi, który napisa³ list do czytelników "Pielgrzyma", dowiadujemy siê o szczegó³ach odpustu Wniebowst¹pienia w 1922 r.
W przededniu wyruszenia pielgrzymki, tj. w dniu 22 maja (poniedzia³ek) tego¿
roku, zasta³ on w koœcielew Oliwie ma³o ludzi i zw¹tpi³, czy pielgrzymka siê
odbêdzie z braku chêtnych do niesienia obrazów i chor¹gwi. Nastêpnego dnia
po nabo¿eñstwie i modlitwach o godzinie ósmej wyruszono jednak w drogê z muzyk¹ i pieœni¹ na ustach: Kto siê w opiekê. Przy figurze Matki Boskiej w Oliwie
wyg³oszona zosta³a przemowa, w Sopocie nast¹pi³ krótki przystanek, a w Kolibkach - nauka i obiad. Na dalszym odcinku drogi zauwa¿y³ z oburzeniem, ¿e
znajduj¹ca siê przy trasie pielgrzymkowej figura œw.Jana nie by³a jak dawniej
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ozdobiona wieñcami i kwiatami. O godz. 16.00 przyby³a oliwska pielgrzymka
do Chyloni na nieszpory. Nocowano w Zagórzu, sk¹d wyruszono o godz. 5.00
do Redy, by tam uczestniczyæwe mszy œw.przy Bramie Oliwskiej w Wejherowie
stanê³apielgrzymka o godz. 10.00. Przywita³ j¹ ks. W. D¹browski, zaznaczaj¹c,
¿eprzez 36 lat spogl¹da³ z tego miejsca na oliwiaków. Ze ³zami w oczach oœwiadczy³, i¿ mo¿e czyni to ju¿ po raz ostatni. Przemówi³ równie¿ prowadz¹cy pielgrzymkê oliwsk¹ ks. Stanis³aw Zegarski. Powrót do Wejherowa nast¹pi³ nastêpnego dnia o godz. 17.00. W pi¹tek, czyli w czwarty dzieñ, stanê³a pielgrzymka
znowu w Oliwie, gdzie zakoñczy³o j¹ po¿egnalne kazanie ks. St. Zegarskiego.
A. Abraham wspomnia³ przy okazji relacji o trudnoœciach, na które napotykaj¹ kolektorzy sk³adek. Oliwska pielgrzymka utrzymuje siê tylko z samych
sk³adek, a wydatki s¹ wielorakie i wysokie67.
Na pami¹tkê 250 rocznicy pielgrzymowania kompanii oliwskiej do Wejherowa, czyli rocznicy jubileuszowej, wydrukowano w 1918 r. w drukami
Pospiesza (a mo¿e pana Pospiesznego?) w Tczewie oœmiostronicowy druk
u³o¿ony pt. Pieœni do Najœw. Panny Maryi w Lourdes. Inicjator obchodów
jubileuszu liczy 1668 rok jako pocz¹tkowy. W zwi¹zku ze wspomnianym rokiem jubileuszowym ukoronowano oliwski obraz.

7. Oliwa w granicach dieceIji gdañskiej do wybuchu II wojny œwiatowej
Skoro ju¿ w poprzednich latach organizowaniepolskiej pielgrzymki odbywa³o siê wœródtrudnoœcio pod³o¿unarodowoœciowym,to obecniewzros³a
jeszczeta nie¿yczliwoœæ
dla polskiej kompanii z Oliwy. Znacz¹c¹ rolê w tworzeniu siê takiej atmosfery odegrali proboszczowieoliwscy.
Oprócz inicjatyw Polonii w Wolnym MieœcieGdañskuw okresiemiêdzywojennym Kompania Oliwska by³a szczególnym,bo o wielowiekowej tradycji, œwiadectwemtrwania przy polskoœcii œwiêtejwierze ojców. Dowodem
tego by³a uroczystoœæ
260-lecia Kompanii Oliwskiej obchodzonaw 1928 r.
(1668-1928). Z tej okazji ufundowano dla feretronu pielgrzymkowego kut¹
w srebrzei poz³acan¹koronê, umieszczon¹ w szczycieobrazu68.
Pielgrzymkê
67Jeden z pielgrzymów, List do czytelników od jednego Kaszuby, "Pielgrzym"
(O1.06.1922).
68 Grucza,art. cyt., s. 7. Przypadaj¹cyw 1918r. jubileusz 250-leciapielgrzymowania nie mo¿naby³o obchodziæz uwagi na trwaj¹c¹ jeszczew maju tego roku I wojnê
œwiatow¹.Wspomnianakoronazaginê³apodczasII wojny œwiatowej.Tam¿e.
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w tamtym roku przyprowadzi³ ks. dziekan Edmund Roszczynialski z Wejherowa. Autor tej informacji w "Pielgrzymie" wyrazi³ zdziwienie, ¿enie podj¹³
siê tego ¿adenz ksiê¿y oliwskich. Odprowadzi³ j¹ natomiast ks. Jan Sieg ze
Starzyna69.
Ks. E. Roszczynialski, proboszczwejherowski w latach 1924-1939,wielekroæprowadzi³ polsk¹ pielgrzymkê z Oliwy do Wejherowa7o.
"Zrzesz Kaszebsk6" zachêca³aw 1933 r. do tego, aby Polacy.z Gdañska
pokazali Niemcom, ¿estoj¹ wiernie przy wierze ojców swoich. Œwiadectwem
tego by³by liczny udzia³ w pielgrzymce do Wejherowana dzieñ Wniebowst¹pienia Pañskiegooraz zachêcanieznajomych do licznego w niej udzia³u. Zapowiadano, ¿e w zwi¹zku z t¹ pielgrzymk¹ odbêd¹ siê 22 maja w katedrze
oliwskiej nieszpory w intencji pielgrzymki, a nastêpnegodnia o godzinie 7.00
nabo¿eñstwo,po którym o ósmej godzinie pielgrzymi wyrusz¹ w drogê7!.
W 1939r. pielgrzymka mia³aodmiennyprzebiegni¿ zwykle. Polacy gdañscy w katedrzeoliwskiej po nabo¿eñstwieruszyli indywidualnie przez granicê Wolnego Miasta Gdañskaw kierunku Gdyni. W Kolibkach (w koœcieleœw.
Józefa)wypo¿yczyli krzy¿ oraz dwie chor¹gwie i pod¹¿yli dalej znanym p¹tniczym szlakiem72.Do tej pielgrzymki przylgnê³anazwa "milcz¹ca". Ci, którzy w niej uczestniczyli, twierdz¹, ¿e by³a pe³na grozy w swym milczeniu,
przepowiadaj¹cym najbli¿sz¹ wojnê73.
W czasieokupacji tylko najodwa¿niejsiodwiedzali ukradkiem Kalwariê
Wejherowsk¹74.
Ba³t, "Pielgrzym" 1928, nr 61, s. 5.
A. Rosenkranz, Die Kalvarie von Neustadt (Westpreufien) = Wejherowo (Ihre Stif te!; Feste und Seelsorge), "Heimatbrief der Danziger Katholiken", 1970 nr 7/8, s. 15.
71 "Zrzesz Kaszebsko" 1933, nr 7a, s. 2.
72 W Kolibkach siedmiu ¿o³nierzyz II Pu³ku Strzelców zginê³o, ale ich pu³k, dowodzony
przez Ignacego Szpunora, broni³ "bramy do Gdyni" a¿ do 13 wrzeœnia 1939 r. Niemcy
zmusili miejscow¹ ludnoœæ
pod groŸb¹ karabinów do rozebrania koœcio³aœw.Józefa. Kazano im wyrywaækamienie z fundamentów, rozbijaægrobowce na przykoœcielnymcmentarzu
i usun¹ækapliczki pasyjn¹ i cmentarn¹. Dla upamiêtnienia tego faktu postawiono w 1991 r.
metalowy krzy¿ ze skromn¹ tabliczk¹, na której napisano: "W tym miejscu sta³ koœció³œ~
Józefa. W czasie zaborów strzeg³ wiary. przecho~a³ pami¹tki narodowej œwietnoœci.
budzi³ nadziejê. Zosta³ zburzony z zemstyza to, ¿estanowi³ punkt bohaterskiej obrony we wrzeœniuJ939 roku. Sta³ siê symbolempolskich Termopili. Powinien byæodbudowany w wolnej
Polsce ". Zob. M. B³awat, Chmury nad Kolibkami, "Pielgrzym" 1992, nr 3, s. 7. O zdjêciach
z Kolibek zob. S. Kitowski, Gdynia miasto z morza i marzeñ, Gdynia 1997, s. 158-161.
73 Grucza, art. cyt., S. 7.
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8. Ruch pielgrzymkowy po zakoñczeniuII wojny œwiatowej
W maju 1946r. poinformowa³awejherowskagazeta"Zrzesz Kaszebsk6",
¿ewznawia siê tradycjê oliwskich pielgrzymek na Kalwariê Wejherowsk¹ na
odpustWniebowst¹pieniaPañskiego.Przypomniano,¿epoprzedniapielgrzymka dosz³aw 1939r. do skutku z najwiêkszym trudem i zarêczano,¿e obecnie
nikt jej nie mo¿ezabroniæ.
Pielgrzymkawyruszy³aw dniu 28 maja (wtorek krzy¿owy) z katedry oliwskiej o godz. 7.00 rano po wys³uchaniu mszy œw.Z powodu wielkiego ruchu
na dawniejszejtrasieod Oliwy do Wejherowa,czyli na szosieGdañsk- S³upsk,
pielgrzymka pod¹¿y³a inn¹ drog¹. Wierni innych parafii mogli przy³¹czyæsiê
na trasie pielgrzymkowej. Powrotna droga odby³a siê na tej samejtrasie. Wystosowanotak¿e apel do pielgrzymów, by zaopatrzyæsiê w ¿ywnoœæ,
albowiem trudno by³o liczyæna aprowizacjê w czasiepodró¿y75.
Wzmo¿enie natê¿eniaruchu na dotychczasowej trasie pielgrzymkowej
sta³o siê przyczyn¹ odst¹pienia od tradycyjnego traktu. Nowa droga wiod³a
przez Chwaszczyno(obiad), Kielno (podwieczorek)i Szemud(nocleg). Z Szemudajest jeszczeoko³o 15km do celu. Miej scowoœæ
stanowi na nowym szlaku
odpowiednik Zagórza na dawnym trakcie. Powrotna droga przebiega³aprzez
te samemiejscowoœci.Dojœciew wigiliê uroczystoœciWniebowst¹pienia Pañskiego, œwiêtowanegowtedy w czwartek, nadal uzasadnia³owyruszanie we
wtorek. Przywitanie pielgrzymów nast¹pi³o, jak dawniej, przy Bramie Oliwskiej po dotarciu do niej drog¹ cedroñsk¹. Procesjauda³asiê nastêpnieulicami
miasta do koœcio³afarnego œw.Trójcy, a nastêpniedo koœcio³aklasztornego.
Wokó³ zorganizowaniaoliwskiej pielgrzymki, ustaleniajej nowego traktu pielgrzymkowego i ¿ywienia (z darów UNRRA) pielgrzymów z kuchni
polowej zatroszczyli siê ks. Franciszek Grucza, wikary katedralny, oraz Jan
Zieliñski, przewodnicz¹cy Bractwa Krzy¿a Œwiêtego.Ks. Fr. Grucza wspomina: "Jak¿e wymowna by³a ta pierwsza po wojnie pielgrzymka wynêdznia³ych Kaszubów, którzy przetrwali i których trzeba by³o dokarmiaækuchni¹
z darów UNRRy, by wytrwali w drodze.Bastian,Burdzyñska,Czeslink,Dampc,
Dawidowski, Elwart, Fobka, Grota, Klecha, Kowalewski, Krefta, Lidka, Szulist, Szulta, Zieliñski - oto niektóre tylko nazwiska,jakie utkwi³y w pamiêci
z tamtvch dni"76.
75

"Zrzesz Kaszebsko" 1946, nr 60, s. 4

76 Grucza.art.

cvt.. s. 7.

Mieszkañcy miasta Wejherowawraz z pielgrzymami innych miejscowoœciprze¿yli z radoœci¹wznowienie ruchu pielgrzymkowego. Ze wzruszeniem
i wdziêcznoœci¹kroczyli p¹tnicy po szeœciu
latach przerwy œcie¿kamikalwaryjskimi, wstêpowali na Górê Oliwn¹, na Górê Syjon, rozwa¿ali drogê krzy¿ow¹ ChrystusaPana,by stan¹ætak¿ena Golgocie przed Ukrzy¿owanym Panem. Jerozolima Kaszubskaznowu o¿y³a w uroczystoœæ
Wniebowst¹pienia
Pañskiego.Ze strony,jedynej wtedy w Wejherowie, parafii œw.Trójcy przewodniczy³ uroczystoœciomodpustowym ks. proboszczNikodem Partyka.
W 1947 r. administrator apostolski diecezji gdañskiej, ks. dr Andrzej
Wrona, zwróci³ siê z proœb¹do ks. radcy Leona G³ówczewskiego,proboszcza
parafii katedralnej,aby obj¹³ duchowekierownictwo nad coroczn¹ pielgrzymk¹
z Oliwy na kalwaryjskie uroczystoœcizwi¹zane z Wniebowst¹pieniem Pañskim lub postara³ siê o innego ksiêdza na swego zastêpcê.Pielgrzymka nie
powinna siê bowiem odbywaæbez przewodnika duchowego,aby nie sta³asiê
okazj¹ do nadu¿yæi nie splami³adobregoimienia katolickiego??Bardzo wa¿ne by³o znalezienie przewodnika chêtnego,zaanga¿owanegoi oddanegoruchowi pielgrzymkowemu do Jerozolimy Kaszubskiej. Sta³siê nim wspomniany ju¿ ks. Fr. Grucza, od listopada 1946 r. proboszczparafii Najœwiêtszego
SercaPana Jezusaw Sopocie. Kalwaria Wejherowskanie by³a mu obca, bo
wyrasta³ w jej cieniu od 1923 r. jako uczeñ wejherowskiego gimnazjum im.
Jana III Sobieskiego,gdzie równie¿ zda³ maturê (1933 r.). Przywróceniejej
znaczenia dla regionu sta³o siê potrzeb¹ jego serca. Nale¿y go zaliczyædo
wytrwa³ych pielgrzymów i zas³u¿onychpropagatorówpielgrzymki oliwskiej.
Sta³ siê ¿yw¹ kronik¹ wydarzeñ zwi¹zanych z p¹ci¹ Oliwy do Wejherowa.
Pielgrzymki prowadzi³ osobiœcieod 1946 r. do 1979 r., czyli trzydzieœcitrzy
razy. Przy po¿egnaniuw 1979 r. pielgrzymów z Oliwy i tych, którzy wracaj¹
tak¿ew tym samym kierunku, u stóp kaplicy Pretorium Pi³ata, o. Bazyli Machalica, ówczesnywikariusz prowincji, wrêczy³ ks. pra³atowi Fr. Gruczy pami¹tkowy medal, wybity z okazji 750 rocznicy b³ogos³awionej œmierciœw.
Franciszkaz Asy¿u. Wrêczeniemedaluby³o wyrazem wdziêcznoœcifranciszkanów zajego wk³ad w utrzymanie ruchu pielgrzymkowego na Wejherowsk¹
Kalwariê?8.
Akta Oliwskiego Archiwum Parafialnego(odt¹d AOAP).
Tê powojenn¹ utrwali³ na taœmiefilmowej FranciszekKalinowski w dokumentalnym filmie Pielgrzymka,który to w 1986r. zainaugurowa³Przegl¹d Filmów Religijnych
w NieDokalanowie.zdobvwaiacwyró¿nienie.
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Od 1947 r. pocz¹wszy miejscem przywitania i po¿egnaniasta³ siê plac
przed kaplic¹ Pretorium Pi³ata.Od tego równie¿ roku gospodarzamiWejherowskiej Kalwarii s¹po siedemdziesiêciulatachwygnania znowu franciszkanie.
Nast¹pi³o to po uroczystym przekazaniuim koœcio³aklasztornego i Kalwarii
w dniu 4 paŸdziernika1946r. przez ks. bpa ordynariuszaKazimierza Kowalskiego. Na terenie parafii oliwskiej miejscem, do którego siê odprowadza
i gdzie parafia katedralna wita powracaj¹cych pielgrzymów, sta³a siê przydro¿nakaplica w Reniszewie.
W 1951 r. ustawapañstwowaustali³a oficjalnie, ¿euroczystoœæ
Wniebowst¹pienia Pañskiegojest dniem pracy. W zwi¹zku z tym kompania oliwska
nie wyrusza we wtorki, lecz w pi¹tkowe ranki.
Przyj¹³ siê zwyczaj, ¿euczestnicytej pielgrzymki otrzymuj¹ pami¹tkowe
obrazki. Ta praktyka ma swoj¹ przedwojenn¹ tradycjê i ubogaca prze¿ycia
pielgrzymkowe.
Jedenz uczestnikówKompanii Oliwskiej w latachpiêædziesi¹tych,Stefan
Bieszk (+ 1.964),poœwiêci³pielgrzymce wiersz w jêzyku kaszubskimpt. Kompanjo na GórczyKalwarjf9.
Feretrony poszczególnychpielgrzymek ciesz¹ siê szczególn¹ czci¹ i zainteresowaniem.Do nich nale¿yferetronoliwski, pamiêtaj¹cy czasypierwszych
pielgrzymek ze Szto1cenbergu.Feretron pielgrzymki oliwskiej wa¿y oko³o
75 kg. Przedstawiaz jednej strony Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem, a z drugiej
œw.Rafa³aArchanio³a,patronap¹tników. Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem nazywa
siê Matk¹ Bo¿¹ Oliwsk¹. Malowany na p³ótnie obraz pochodzi z XVIII w.
Obie postacie s¹ pokryte srebrnymi sukienkami. Ramê feretronu wykona³
w 1788 r. Berendt Janzen,z³otnik gdañski, ze srebrnej, trybowanej blachy.
Matka Bo¿a Oliwska doznaje szczególnejczci zw³aszczaze strony starszych
mieszkañców 01iwy8O.Obraz zosta³odnowiony po II wojnie œwiatowej.
Pielgrzymce towarzyszy orkiestra, w której zwracaj¹ szczególn¹ uwagê
wiekowe ju¿ kot³y muzyczne.
Pielgrzymka oliwska znalaz³aw EugeniuszuGo³¹bku pisarza,który prze¿ycia z ni¹ zwi¹zane przedstawi³ w jêzyku kaszubskim w broszurce pt. Pielf!rzimkowanie, wydanej w 1982 r. Pierwszy kontakt mia³ autor z ni¹ w dzie-

S. Bieszk, Sonetykaszubskie,Gdañsk1975,s. 29.
Sanktuariamaryjnediecezjigdañskiej,Gdañsk1987,s. 18.W broszurceznajduje
~ietak¿ezdiecie.Tak¿eGrucza.art. Cyt..s. 3 i 7.
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ciñstwie w rodzinnej wiosce - Osowie, przez któr¹ Kompania Oliwska wêdrowa³a po 1945 r. na Kalwariê Wejherowsk¹.
Kolejny przez niego opisany kontakt wi¹¿e siê z rol¹ graj¹cego na tr¹bie
cz³onka orkiestry pielgrzymkowej. Dobry to punkt obserwacyjny wydarzeñ
w pielgrzymce, wyruszaj¹cej rano w pi¹tek z oliwskiej bazyliki, której przewodniczy³ ks. Henryk Tiborski. Kaplica w Reniszewie, potem koœció³
w Chwaszczynie i kawa u p. Cz¹stki, Kielno z godzin¹ odpoczynku, grób koleczkowskich partyzantów z "Gryfa", Bo¿anka i Szemud z noclegiem - to
miejsca, na które p¹tnik-muzykant zwróci³ uwagê. W sobotê, ju¿ w Wejherowie, tu¿ przed dojœciem do kaplicy Pretorium Pi³ata, przygotowuj¹ siê wszyscy do powitania Wejherowskiej Kalwarii. Autor nale¿y do tych, którzy po
wstêpnym nabo¿eñstwie w koœcieleklasztornym wracaj¹ do domu, by w niedzielê przed godzin¹ ósm¹ byæponownie na placu klasztornym w Wejherowie81.
Zak³adaj¹c, ¿e ta pielgrzymkajest naj starsza, nale¿y jej siê s³usznie, moim
zdaniem, nazwa "pielgrzymka-matka". Takie okreœleniejest do dnia dzisiejszego bardzo popularne wœródpielgrzymów. Da³a ona pocz¹tek innym i dlatego pozosta³e w stosunku do niej s¹ "pielgrzymkami-córkami".
W 1972 r. El¿bieta Went obroni³a w KUL-u pracê magistersk¹ pt. Folklor
religijny w pielgrzymkach kaszubskich, uwzglêdniaj¹c pielgrzymkê 0liwsk¹82.
Do pielgrzymek na Kaszubach z uwzglêdnieniem oliwskiej nawi¹za³ w specjalnym artykule tak¿e ks. W³. Szulist83.Po dzieñ dzisiejszy ukaza³o siê wiele
pozycji na podobne tematy. Wœródnich mo¿na wyró¿niæ artyku³ ks. Fr. Gruczy pt. Z dziejów Kaszubskiej Kalwarii i Kompanii Oliwskiej, og³oszony
w "GwieŸdzie Morza" w 1984 r.84oraz artyku³ Adama Landowskiego zatytu³owany 322 lata Kompanii Oliwskiej, opublikowany w "Pomeranii" w 1990 r.8s.
W dniu 25 marca 1992 r. powsta³a archidiecezja gdañska z siedzib¹ w Oliwie, a Wejherowo jest jednym z dekanatów tej archidiecezji.
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E. Go³¹bk, Pielgrzimkowanie,Gdañsk1982,ss. 12 (ma³apoligrafia). W posiada-

niu autora niniejszego artyku³u s¹ tak¿e przemówienia, które wyg³asza³ po kaszubsku
w Wejherowie przy kaplicy Pretorium Pi³ata E. Go³¹bk na przywitanie przewielebnych
Ksiê¿y, Ojców Franciszkanów i Kaszubów. Rozpocz¹³ je w 1985 r.
82E. Went, Folklor religijny w pielgrzymkach kaszubskich, Lublin 1972, maszynopis.
83 W. Szulist,Pielgrzymki
naKaszubach,
"StudiaPelpliñskie"1974,s. 51-63.

84Grucza, art. cyt., s. 3 i 7.
85 A.

s. 28-29.
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9. Niemiecka kompania gdañska (najpierw zeSztolcenbergu,apotem z Oliwv)
o pozwolenie najej zorganizowaniezwrócili siê katolicy niemieccy miastaGdañskprzezspecjalnychwys³annikóww 1719r. do generalnegowizytatora
wielkopolskiej prowincji reformackiejpod wezwaniemœw.Antoniego z Padwy
o. ManswetaForschauai do definitorium tej¿eprowincji. Kapitu³aprowincjalna
reformatów odby³a siê w tamtym roku w £¹kach Mariañskich przy Nowym
Mieœcie.Nale¿y wyjaœniæ,
¿edo wspomnianejprowincji reformackiej nale¿a³
tak¿e klasztor wejherowski i sztolcenberski. Przewodnicz¹cy niemieckiej
gminy katolickiej w Gdañsku,panowie J. A. Begendorffi M. Fr. Bitner, maj¹c tak¿eze sob¹ petycjê podpisan¹przezwielu cz³onkówwspomnianejgminy,
polecon¹ przez biskupa Felicjana Konstantyna Szaniawskiego,ordynariusza
kujawskiegoi pomorskiego,wyst¹pili z proœb¹,by coroczniez szto1cenberskiego klasztoru mog³awyruszaædo Wejherowaosobnapielgrzymka. Proœbê
rozpatrzono przychylnie i ustalono,¿e corocznapielgrzymka niemieckiej gminy
do Wejherowanie tylko dozna gorliwej opieki, ale ka¿dorazowotowarzyszyæ
jej bêdzie osobny niemiecki kap³an zakonny z konwentu szto1cenberskiego.
Dokument zosta³wystawiony 27czerwca 1719r. w £¹kach Mariañskich i podpisany przez o. ManswetaForschaua86.
Wydaje siê, ¿e treœæ
dokumentu tyczy siê pozwolenia na organizowanie
osobnej kompanii we wspólnej czasowoz polsk¹ grup¹ pielgrzymce do Wejherowa.Niemiecka grupapielgrzymów ufundowa³aosobny obrazpie1grzymkowy po ustaniu zarazyw latach 1707-1709.Kaznodziej¹ by³ wtedy o. Daniel
Henryk (póŸniej by³ prowincja³em w latach 1725-1728),a starszym w Bractwie wspomnianyju¿ J. A. Begendorff, mosiê¿nikgdañski. Obraz zrazu ubogi, zosta³potem przyozdobiony.Niesnaskimiêdzy Bractwami dotyczy³y m.in.
pierwszeñstwa w czasie drogi do Wejherowa. Wydaje siê, ¿e prym chcieli
wieœæ
Niemcy. To nastawieniedoprowadzi³oz biegiem lat do zorganizowania
pielgrzymki czasowo odrêbnej. Pierwsza odby³a siê w 1752 r. i obra³a sobie
na Wejherowskiej Kalwarii odpust Znalezienia Krzy¿a Œw.,przypadaj¹cy
w dniu 3 maja. Kolidowa³o to jednak z uroczystoœciami
w tym dniu w Oliwie,
dok¹d pielgrzymowali procesjonalnie karmelici gdañscy.W nastêpstwie takiej sytuacji wybrano uroczystoœæ
œwiêtychaposto³ów Filipa i Jakuba i od
1753 r. niemiecka pielgrzymka ze Szto1cenberguœwiêtowa³aswoje odrêbne~
86

Miihl, dz. cyt., s. 359, przyp. pierwszy.

uroczystoœciodpustowe87.
Odpowiednio do nowego tenninu ustalono te¿inny
dzieñwymarszui powrotu.Nast¹pi³y zatemwydarzenia,które podzieli³y wspólny dot¹d bieg dziejów kompanii polskiej i niemieckiej.
Wielkie znaczeniedla wszystkich pielgrzymuj¹cych z Gdañskado Wejherowa mia³o powsta³ew 1719 r. Bractwo Krzy¿a Œwiêtego.Bractwo mia³o
na celu dbaæo charakterreligijny ka¿dorazowejpielgrzymki. Wydaje siê, jakoby katolicy niemieccy byli inicjatorami staraño za³o¿enietego bractwa.
Przygotowaniedo pielgrzymki, jak i samojej przeprowadzenie,nale¿¹ce
do obowi¹zków Bractwa, by³o zwi¹zane tak¿ez wydatkami. Dla zaradzenia
tym potrzebom otrzymuje ono pozwolenie na kolektê po domach.Dekret nosi
datê 27 paŸdziernika1745r. W drugiej po³owie XIX w. nie praktykowano ju¿
przeprowadzaniatej kolekty.
Ten dekret regulowa³ tak¿estronêprawn¹ w obliczu w³adzy królewskiej.
Natomiast rezolucja nadkomisarzapruskiego Kurnmera, podpisana w Kwidzynie 16 marca 1773r., opowiedzia³asiê tak¿eza mo¿liwoœci¹kontynuowania pielgrzymki do Wejherowabez zastrze¿eñze strony rz¹du pruskiego.
Wiemy ju¿, ¿e na pocz¹tku XIX w. klasztor i koœció³w Sztolcenbergu
zosta³yzniszczonei nie mog³y wiêcej s³u¿yæ
za miejscewymarszu pielgrzymki niemieckiej. Miejscem wymarszu sta³ siê koœció³pocysterski w Oliwie.
W tym czasienadal istnia³ i dzia³a³ zarz¹d Bractwa opiekuj¹cy siê sprzêtem
pielgrzymkowym, a cz³onkowie Bractwa Krzy¿a Œwiêtegobyli mê¿ami zaufania i pomocnikami duchowegokierownictwa w sprawachorganizacyjnych.
O w³¹czeniu siê kannelitów gdañskich w duszpasterstwokalwaryjskie
w Wejherowie œwiadcz¹zachowanew jêzyku niemieckim egzorty kalwaryjskie. Wyg³osi³je w 1821 r. o. £ukasz Czapkowski, sprawuj¹cy urz¹d kaznodziei w koœcieleKannelitów w Gdañsku88.
S¹ to jedyne w jêzyku niemieckim
zachowaneegzorty zwi¹zane z Wejherowsk¹ Kalwari¹.
W latach trzydziestych i czterdziestychXIX w. wejherowski klasztor by³
przezw³adzepruskieskazanyna wymarcie.Wtedyjednak,podobniejak i wczeœniej,prowadzi³ pielgrzymkê gdañsk¹ kap³an diecezjalny. Za czasów Fryderyka Wilhelma IV (1840-1861),po "WioœnieLudów", klasztor ponownie o¿y³,
liczba zakonników wzros³a,szczególniew okresie,kiedy powsta³anowa pro87

Memoria³ o. InnocentegoLeskiegoz dnia 23 stycznia 1753r. Cytujê za: £êgow-

ski, Procesja na Kalwariê Wejherowsk¹...

88 Ekzorty Kalwaryjskie Niemiecki.Exhortationesvom bitteren LeidenJesu Christi
zu Neustadt... von P. Lukas Czapkowski,Prediger be¿CarmeliterKirche zu Danzig. Am
1821den 30 tenApril. Obecn¹ stronêtytu³ow¹ do³¹czy³ o. Pacyfik Byd³owski w 1848r.
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wincja w 1855 r. Nadano jej oficjalny tytu³ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, z dodatkiem "w Prusach i Wielkim Ksiêstwie Poznañskim".
W sk³ad jej wesz³y klasztory w Wejherowie, w £¹kach Bratjañskich, w Zamar³em, w Bys³awku, w Goruszkach i w Osiecznie. Prowincja³em by³ wtedy
o. Justus Waœniewski (w latach 1864-1867 i 1867-1870). Jeden z zakonników
franciszkañskich przewodniczy³ wtedy gdañskiej pielgrzymce. Che³miñska
kuria diecezjalna zadecydowa³a, by kierownictwo duchowe obj¹³ specjalny
przewodnik. Biskupim wikariuszem generalnym by³ wówczas ks. Jan Hasse.
Przes³a³ on prowincja³owi o. Justusowi Waœniewskiemu zawiadomienie, ¿e
kierownictwo pielgrzymki maj¹cej siê odbyæ 29 kwietnia 1866 r. powierzono
ks. Antoniemu Miihlowi; najpierw tymczasowo (12 kwietnia 1866), potem
definitywnie
tych Filipa i
demdziesi¹te
trzymywaniu
z okazji 200

(19 lutego 1867). Pielgrzymka przypada³a w uroczystoœæœwiêJakuba (1 maja). Do koñca lat szeœædziesi¹tychi przez lata sieXIX w. on w³aœniepo³o¿y³ wiele zas³ug w organizowaniu i podniemieckiej pielgrzymki do Wejherowa. Pieœñjubileuszowa
lat pielgrzymowania (1720-1920) wyrazi³a to nastêpuj¹co:
"Last im Gebet gedenken
Den Leiter unserer Bahn,
Des PJarrer Miihl, dem selgen,
Der viel fUr uns getan,
Der uns in Lieb und Frommigkeit
GeJiihrt hal lange Zeit ".
Kuria diecezjalna uchwali³a tak¿e specjalny statut pielgrzyrnkowy. Statut
zawiera³ 13 paragrafów, które przypomina³y cel pielgrzymki, obowi¹zek podporz¹dkowania siê duchowemu przywódcy, wymienia³y warunki wykluczenia
z pielgrzymki, program i porz¹dek w dniu wyruszenia, w czasie p¹ci na miejscu
oraz w czasie powrotu, a¿ do momentu rozejœciasiê do domów. W pielgrzymce
specjalnymi obowi¹zkami obdarza³o siê mê¿ów zaufania (Vertrauensmanner)89.
Nominacja i statut nosz¹ datê 19 lutego 1867 r. Dziêki tym decyzjom podtrzymano
¿ywotnoœæ
pielgrzymowania kompanii niemieckiej tak¿e po kasacji wejherowskiego klasztoru. W osobie niemal osiemdziesiêcioletniego rencisty, pana Kurzweila z Oliwy, d³ugoletniego przewodnicz¹cego niemieckiej grupy Bractwa
Krzy¿a Œwiêtego, znalaz³a tradycja pielgrzymowania nadzwyczaj ofiarnie zaanga¿owanego cz³owieka. Z polecenia kurii biskupiej pomaga³ mu Teodor Truszyñski z Sopotu9O.Zaœwiadczao tym ks. A. Miihl, który bêd¹c proboszczem~
89

Miihl, dz. cyt., s. l 4-18

90Tam¿e. s. 3(;4-1(;5

Piel~rzymka sztolcenberska,a potem i obecnie oliwska

197

w Oksywiu do 1882r. (zanim wst¹pi³ do TowarzystwaJezusowego,gdzie te¿
zmar³ w 1912r.), przybywa³ do Oliwy, by przewodniczyæpielgrzymkom oliwskim do Wejherowa.
Ks. A. Miih1 opracowa³ wspomnianeju¿ nowe wydanie modlitewnika
kalwaryjskiego w jêzyku niemieckim pt. Kalvarien - Biichlein zum Gebrauch
be¿der Wallfahrt au! die Kalvarienberge be¿Neustadt Westpr.,wydrukowane
w Gdañsku.Rok wydania mo¿naustaliæna rok 1889,bior¹c w zachowanym
egzemplarzupod uwagêtablicê œwi¹truchomych.W 1909r. ukaza³osiê czwarte
wydanie opracowaniaks. A. Miih1a.
Ze wstêpu do niemieckiej kalwaryj ki dowiadujemy siê, ¿e skoro dawne
opracowaniez 1718 r. dotrwa³o bez zmian do drugiej po³owy XIX W.91,nadszed³czasprzepracowaniago. W 1866r. proszono o to ks. A. Miih1a. Jeszcze
w 1877r. ukaza³osiê kolejne wydanie dawnej niemieckiej kalwaryj ki u Mefferta w Gdañsku,ale bez zezwoleniabiskupa. Zapewnepo tym roku dopiero
przyst¹pi³ ks. A. Miih1 do nowego opracowania,by zapobiecdowolnym wznowieniom nieprzepracowanychwydañ.
W jego wydaniu znajduj¹ siê, oprócz pobo¿noœciowychczêœci,tak¿e:
wy¿ej wspomniany statut pielgrzyma z Oliwy do Wejherowa, szczegó³owy
porz¹dek czterodniowej pielgrzymki oraz krótka historia Wejherowskiej Kalwarii, za szczególnymuwzglêdnieniemhistorii pielgrzymki niemieckiej, udaj¹cej siê tam na dzieñ 1 maja ka¿degoroku.
Zapewne wydanie z oko³o 1889 r. mia³ do dyspozycji ewangelicki badacz, Karl Benrath, gdy przeprowadzi³ porównanie zawartych w nim pieœni
z ewangelickimi i stwierdzi³ obecnoœæ
tych drugich w katolickiej ksi¹¿ce do
nabo¿eñstwa92.
Dziêki okolicznoœciom,¿e kalwaryjka nie uleg³a istotnym
zmianom w przeci¹gu prawie dwu stuleci, zawdziêczaon, zdaniem K. Benratha, obecnoœæ
pieœniewangelickich. Na konkretnych przyk³adach wskaza³
wœródpieœnipie1grzymkowych,a tak¿erannych, wieczornych i œpiewanych
Kolejne wydania tego modlitewnika mia³y miejscaw latach 1770 i 1808. Zob.
Schultz, Geschichte...,s. 257, 391-392.Jego zdaniemwydanie z 1770 r. by³o nowym
opracowaniem,wznowionymw 1808r. Nie uda³osiê dot¹d odnaleŸæ
egzemplarzywspo91

mnianych wydañ, Modlitewnik nosi³ tytu³ Ordnung der Wa/lfahrts - Gesiinge be¿Jiihr/i-

cher Prozessionnach Weyersfreyoder Naustadt.Zob. Droga do nieba... Gdañsk 1861,
s. 2. Tytu³ wydaje siê wskazywaæ
jednoznaczniena zawartoœæ
poprzedniejniemieckiej
kalwaryjki.
92 K. Benrath, Ewange/isches
Kirchen/iedergutim Ka/varienbuchder Neustiidter
Wa//fahrt,.,Deutsch- evangelischeBliitter" 1905,nr 30, s. 19-34.
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przy posi³kach, a nadto wyra¿aj¹cych ufnoœæ,
dziêkczynienie i wielbi¹cych,
jak i jeszcze innych takie, które s¹ pochodzeniaewangelickiego. K. Benrath
podaje dokumentacjêswojego stanowiska.Niemiecka kalwaryjka zdo³a³asiê,
jego zdaniem,obroniæprzedgdzieindziejju¿ dawnoprzeprowadzonymoczyszczeniem z ewangelickich wp³ywów, choænie wiadomo, na jak d³ug093.
W 1905 r. dosz³odo wymiany korespondencjimiêdzy proboszczemoliwskim, ks. drem FranciszkiemSchroterem(który to probostwoobj¹³ w 1901r.),
a kuri¹ che³miñsk¹w sprawiepielgrzymekz Oliwy do Wejherowa.Kuria diecezjalna opowiada³asiê za kontynuacj¹ tradycji pielgrzymkowej, aprobuj¹c tak¿e
zakwestionowan¹przez Fr. Schroteradotychczasow¹rolê mê¿ówzaufania.Ks.
Fr. Schroterby³ adresatempism kurialnych,w których zleci³aona w 1906r. duchowekierownictwo nad niemieck¹ i polsk¹ pielgrzymk¹ ks. Piotrowi Roszczynialskiemu,proboszczowiz Pogódek,natomiastna 1910r. i nastêpnelata ksiê¿omwikarym JerzemuM. Wedigowii BernardowiB¹czkowskiemuz Wejherowa94.
Zaistnia³y jednak nieporozumienia,które rozstrzygnê³aumowa podpisana w 1914 r. miêdzy ks. Walentym D¹browskim, proboszczem wejherowskim, gospodarzemuroczystoœcikalwaryjskich, a przewodnicz¹cymi polskiej
i niemieckiej pielgrzymki oliwskiej. Spotkanieodby³o siê na plebanii w Wejherowie w dniu 15 marca wspomnianegoroku na ¿yczenieks. W. D¹browskiego. Udzia³ wziêli przewodnicz¹cy polskiej pielgrzymki z Oliwy, panowie
TeodorBuchowski i August Po³czyñski,oraz Józef Hallmann, przewodnicz¹cy niemieckiej pielgrzymki z Oliwy, nadto kilka innych osób z Oliwy. Umowa zawiera³acztery punkty. Pierwszy stwierdza³,¿e statut pielgrzyma z Oliwy do Wejherowaobowi¹zuje tak¿euczestnikówpolskiej pielgrzymki. Drugi
porz¹dkowa³ stronê finansow¹. Trzeci mówi³ o wynagrodzeniu duchownego
kierownictwa. Czwarty przypomina³,¿eprzewodnicz¹cy winni siê podporz¹dkowaæduchowemu kierownictwu. Dziêki tak sformu³owanej umowie zaradzono zaistnia³ym problemom. Przewodnicz¹cy do³¹czyli jeszcze wyjaœnienie, ¿ew pe³ni zgadzaj¹ siê z koniecznoœci¹odnowy i postaraj¹ siê postêpowaæ
w jej duchu95.Odpis zawartej umowy przes³a³akuria diecezjalna do wiadomoœciks. wikaremu Bernardowi Wieckowi w Oliwie.
Okres I wojny œwiatowejwywar³ swój ujemny wp³yw na tê pielgrzymkê.
W 1920 r. przypad³ jubileusz dwustu lat pielgrzymowania niemieckiej
kompanii z Oliwy do Wejherowa(1720-1920).W dniu 29 kwietnia tego¿roku
93
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zebrali siê niemieccy pielgrzymi w koœcielepocysterskim o godz. 7.00 rano
na mszy œw.,któr¹ celebrowa³ks. wikary Leon S³omskiz Wejherowa,duchowy
przewodnik pielgrzymki. Po niej specjalnekazanieprzygotowa³ouczestników
do w³aœciwegoudzia³u w pielgrzymce. Przy figurze maryjnej w Oliwie oraz
przy kapliczce (krzy¿u) w Sopocie ks. Leon S³omski wyg³osi³ krótkie przemówienia. W podnios³ejprocesji przy udziale orkiestry przesz³apielgrzymka
z Sopotu ku granicy, œpiewaj¹cw jêzyku niemieckim Ciebie Bo¿ewielbimy96.
W 1926r. w artykule pt. Der Kalvarienberg zu Neustadt unser Wallfahrtsort ks. wikary Maksymilian Wiese z Sopotupisze, ¿eju¿ d³ugo przed dniem
1 maja cz³onkowie Bractwa Krzy¿a Œwiêtegobyli zajêci przygotowaniem
wszystkiego, co potrzebne,a ostatnio dosz³y formalnoœcipaszportowe.Pielgrzymka wyruszy³a 29 kwietnia po rannej mszy œw.z powiewaj¹cymi na wietrze sztandaramii przy akompaniamenciemuzyki. Oko³o czterdzieœcikilometrów pieszej drogi jest istotnie pielgrzymk¹. Nie zawszeprzygrzewa s³oñce.
Na twarzach pielgrzymów jednak, a nale¿a³yone do m³odych i starych mê¿czyzn i niewiast, promienia³awymowa s³ów psalmu: Uradowa³emsiê, gdy mi
powiedziano: Pójdziemy do domu Pana (Ps 121,1). Trakt prowadzi³ przez
Sopot, Kolibki, Chyloniê do Zagórza, gdzie nocowano,niekiedy w trudnych
warunkach. O czwartej rano nale¿a³owyruszyæ,by id¹c przez miejscowoœæ
Redê na czas stan¹æprzy Bramie Jerozolimskiej, gdzie powszechnie znany
i lubiany ks. pra³atW. D¹browski czeka³napielgrzymów ze s³owamipowitania.
Nastêpnie wyruszano na dró¿ki kalwaryjskie i korzystano ze spowiedzi
œw.Dla duchownychgodziny spowiedziœw.okazywa³ysiê czasempracyw winnicy, w której znowu by³o za ma³o pracowników. Ustawione konfesjona³y
z trudem wytrzymywa³y napór penitentów.
W samdzieñuroczystoœci
sta³ygêstoobok siebiet³umy ludzi, gdy¿koœció³
Ukrzy¿owania pomieœci³jedynie skromn¹ czêœæ
uczestników. Wszyscy stali
skupienii zas³uchaniw s³owakaznodziei.Potemzjawia³ siêze swoim zespo³em
wspó³pracowników o. Ambro¿y Lewañski, ostatni z wejherowskich reformatów (+ 1924 r.), aby przeprowadziækolektê i odmówiæzdrowaœki(zalecki).
Po po³udniu, po wys³uchaniumowy po¿egnalnejprzy Bramie Jerozolimskiej, udawano siê w drogê powrotn¹ do Oliwy, nocuj¹c w Zagórzu97.
96 W zwi¹zku z wspomnianymjubileuszemgazeta"DanzigerNeuesteNachrichten'
opublikowa³aw 1920r. specjalnyartyku³,przedrukowanypiêædziesi¹tlat póŸniejw"Hei.
matbrief der DanzigerKatholiken".
97 M. Wiese,Der Kalvarienbergzu Neustadtunser Wallfahrtsort,,[w:] St. Adalber.
fus katholischerKalenderfiir Danzig undPommerellen1926,s. 57-61.

Po 1939r. usta³yniemieckie pielgrzymki z Oliwy do Wejherowa.Pamiêæ
o tych pielgrzymkach pozosta³a ¿ywa wœród by³ych ich uczestników.
W 250 rocznicê, czyli w 1970 r., czasopismo"Heimatbriefder Danziger Katholiken" poda³o przedruk wspomnianegoju¿ artyku³u sprzedpiêædziesiêciu
lat. Ta kolejna rocznica sta³asiê okazj¹ do kilku artyku³ów w tym¿e czasopiœmiena temat Wejherowskiej Kalwarii98.
Obraz,który kiedyœta pielgrzymka zabiera³aze sob¹ do Wejherowa,znajduje siê obecnie w koœcieleCystersóww Oliwie. Z 1936 r. zachowa³ siê pami¹tkowy obrazek z napisem:
"Andenkenan die PilgerJahrt
Oliwa - Wejherowo1936
Fiihrer Prli³at Roszczynialski".
Pe³enwymowy jest artyku³ Alberta Kummera, pisany w 1987 r. W tych
wspomnieniach brak jakiejkolwiek daty, a nawet dni wyruszenia i powrotu
oliwskiej pielgrzymki ju¿ siê zatar³y w pamiêci, ale pozosta³y m.in. fakty:
"die Neustadterkommen, die Neustadterkommen" i czekaniana matkê, która
uda³a siê w pielgrzymkê do Wejherowa.Matka uprosi³a t¹ pielgrzymk¹ zdrowie swojej córki, a inna niewiasta doczeka³asiê potomstwa99.Niezbadany
jest dot¹d bogaty œwiatmotywacji udaj¹cych siê z pielgrzymk¹ na Kalwariê
Wejherowsk¹, a wyznanie A. Kummera uchyla nieco r¹bka tajemnicy.

10. Polskie modlitewniki kalwaryjskie (kalwaryjki polskie)
Z w³asnym modlitewnikiem kalwaryjskim mieli pielgrzymi i ich duszpasterzedo czynieniaju¿ na pewno w 1717r.looW 1997r. minê³o zatem 280 lat
od wydania w jêzyku polskim pierwszej kalwaryjki zwi¹zanej z pielgrzymowaniem na Wejherowsk¹ Kalwariê i jej obchodami.Wydanaw 1717r., nale¿y
do najstarszych modlitewników kalwaryjskich w Polsce. Egzemplarze tego
wydania prawdopodobnie siê nie zachowa³y.Nawet fakt ukazania siê tego
98Rocznik 1970, numery: 4 (s. 1-3),5 (s. 7-9), 6 (s. 5-7),7/8 (s. 13-16).
Kummer, Wallfahrten nach Neustadt in WestpreujJen,"Der WestpreujJe,1987,

99 A.

nr 8, s. 5-6.
100 Gaudenty A. Kustusz OFM, Wejherowskie modlitewniki kalwaryjskie, "Studia
Pelpliñskie" 1976, s. 29-30; ten¿e, Kalwaryjki wejherowskie, "Pomerania" 1978, nr 9,
s. 38; I. Pryczek, Wejherowskie modlitewniki kalwaryjskie - uwagi o historii i jêzyku [w:]
Wejherowo, dzieje, kultura, œrodowisko,pod red. J. Tredera, Wejherowo 1993, s. 93-102;
ta¿e, Charakterystyka Kalwarii Wejherowskiej (1785-1901), [w:] Polszczyzna regionalnn Pnmnr7n
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